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Kata Pengantar
Persoalan
hukum
yang
terjadi
di
masyarakat
tidak
berhenti
karena
pandemi. Alasan ini yang membuat
beberapa layanan bantuan hukum masih
membuka permohonan bantuan hukum
yang bahkan malah mengalami kenaikan
akhir-akhr ini. Dari situasi tersebut,
pengalaman memberikan bantuan hukum
di saat pandemi merupakan hal yang
berharga untuk dicatat dan dikabarkan
kepada publik sebagai pembelajaran.
Apalagi, pemberi bantuan hukum harus
memikul beban ganda, antara menjaga
keselamatan dari paparan Covid-19 dan
memastikan kualitas penanganan kasus.
Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum
Pers (LBH Pers), Lembaga Bantuan Hukum
Apik Jakarta (LBH Apik Jakarta), Lembaga
Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta),
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
(LBH Masyarakat), dan Forum Bantuan
Hukum Untuk Kesetaraan (FBHUK), dalam
menjalankan
mandatnya
sebagai
organisasi bantuan hukum menambah
kekhususan dalam melihat bagaimana
praktik bantuan hukum dijalankan di
situasi pandemi. Sebab lembaga bantuan
hukum tersebut masing-masing memiliki
isu-isu spesifik untuk ditangani. Dari
kekhususan ini ruang pembelajaran
semakin komprehensif dan detail karena
dapat memberikan gambaran bagaimana
praktik bantuan hukum terhadap kasus
dan isu tertentu dijalankan.

01

Di sisi lain, tantangan bantuan hukum
semakin rumit dan berat karena arah
penanggulangan Covid-19 yang terkesan
tidak
fokus.
Penerapan
kebijakan
pembatasan sosial yang tidak diikuti
dengan
tersedianya
fasilitas
pendampingan
di
setiap
tingkatan
peradilan pidana berdampak terhadap
perubahan metode interaksi lembaga
bantuan hukum dengan kliennya, dan
terbatasnya fungsi pengorganisiran atau
pemberdayaan
dengan
komunitas
dampingan.
Pandemi tidak akan mampu melibas
karakter militansi dan keberpihakan
terhadap prinsip hak asasi manusia para
pengacara yang tergabung di lembaga
bantuan hukum di atas. Beberapa formula
untuk menjalankan praktik bantuan hukum
terus disesuaikan dan buku ini merupakan
kumpulan pengalaman bagaimana praktik
bantuan hukum dijalankan di tengah
situasi ketidakpastian yang kunjung reda.
Akhir kata, selamat membaca.

M. Afif Qoyim Direktur LBH Masyarakat (LBHM)
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Pelibatan Paralegal dalam
Layanan Bantuan Hukum
FBHUK di Situasi Covid-19
Oleh, Wide Afriandy
Forum Bantuan Hukum Untuk Kesetaraan (FBHUK)

I. Latar Belakang
Komunitas minoritas seksual dan gender
terus mengalami kekerasan di Indonesia.
Kekerasan tersebut baik yang terstruktur
ataupun masif membuat komunitas
minoritas seksual dan gender kehilangan
hak dan martabatnya sebagai manusia.
Negara pun masih belum mampu
melindungi Komunitas tersebut secara
maksimal.Melihat situasi tersebut, menarik
kepedulian beberapa orang pengacara
untuk ikut serta memberikan bantuan
hukum bagi komunitas minoritas seksual
dan gender yang terkena permasalahan
hukum. Berdasarkan hal tersebut maka
Pada Tanggal 12 Oktober 2018 terbentuk
lah Forum Bantuan Hukum Untuk
Kesetaraan (FBHUK).
Anggota FBHUK sendiri berjumlah 13 orang
yang berasal dari beberapa daerah di
Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, Solo,
Kediri, Bali, lampung, Padang dan Makasar.
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Visi

Terciptanya Masyarakat yang
Adil dan Demokratis untuk
mewujudkan kesetaraan
dalam pemenuhan HAM bagi
warganegara Indonesia

misi

Memberikan penguatan terkait
hukum dan HAM;
Advokasi kebijakan Publik yang
Diskriminatif terhadap kelompok
rentan;
Memberikan layanan dan
Pendampingan hukum;
Mobilisasi sumber daya.
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II. Kondisi Faktual
Anggota FBHUK tidak semua berada di
Jakarta, akan tetapi tersebar di
beberapa daerah yang kemudia
menjadi perwakilan FBHUK di daerah
tersebut. Di Jakarta, anggota FBHUK
hanya berjumlah 4 orang. Dan para
anggota tersebut tidak selalu datang ke
kantor. Untuk menjamin komunikasi
dan koordinasi yang baik, maka setiap
bulannya
anggota
FBHUK
akan
melakukan on line meeting. Dan
intesitas
meeting
tersebut
bisa
bertambah apabila ada kasus yang
perlu ditangani cepat.
Sebagian besar kasus pengaduan yang
di terima FBHUK merupakan kasus
kekerasan
terhadap
komunitas
minoritas seksual dan gender . Kasus
kasus tersebut di dapat melalui
pengaduan langsung ke FBHUK ataupun
tidak langsung seperti melalui jaringan
mitra FBHUK, Paralegal komunitas dan
lainnya.
Dalam keadaan pandemi Covid,
sebagian besar pengaduan dilakukan
melalui telepon atau Whatsap. Akan
tetapi apabila keadaan mendesak
maka pendampingan langsung tetap
dilakukan.
Tentunya
dengan
memperhatikan protokal kesehatan
seperti menggunakan masker, Mencuci
tangan/ menggunakan hand sanitizer
dan melakukan phsical distancing.
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Bentuk layanan yang diberikan
bisa berupa Litigasi seperti
pendampingan.
Hukum
di
persidangan, ataupun Non Litigasi
seperti
Mediasi,
Laporan
Pengaduan dan lain lain.
Jika dibandingkan sebelum dan
sesudah pandemi Covid laporan
pengaduan
tidak
mengalami
perubahan yang signifikan.
Dalam sebulannya FBHUK rata
rata menerima satu (1) hingga tiga
(3) Laporan pengaduan.
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Sebagian besar kasus yang diterima
oleh FBHUK seperti :

Kekerasan terhadap komunitas
minoritas Gender dan seksual
yang dilakukan oleh keluarga,
kelompok dan Negara.

Perceraian anggota
komunitas minoritas
seksual dan gender

Pemerasan terhadap
anggota komunitas
minoritas seksual dan
gender.

Ketenaga kerjaan

Kekerasan terhadap
anak yang diduga
berasal dari minoritas
seksual dan gender.

Identitas kependudukan
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III. Praktik Baik
Sebagian besar anggota FBHUK memilki
pekerjaan yang menuntut kehadiranya
secara langsung. Seperti pendamping
kesehatan, Pengacara ataupun Dosen.
Hal ini cukup membantu karena para
anggota masih dapat menjalankan
layanan hukum di FBHUK secara
langsung baik melalui Litigasi ataupun
non litigasi. Walaupun mereka masih
melakukan pekerjaannya di masa
pandemi,
akan
tetapi
protokol
kesehatan harus tetap dijalankan.
Selain itu FBHUK juga banyak menerima
layanan konsultasi yang sebagian besar
berasal dari paralegal komunitas.
Sistem koordinasi yang dilakukan oleh
FBHUK dengan anggota nya selalu
menggunakan media online, hal ini di
karenakan keterbatasan waktu dan
dana. Koordinasi ini biasana dilakukan
minimal sebulan sekali. Sehingga tidak
terlalu
beda
antara
komunikasi
koordinasi sebelum dan sesudah Covid
terjadi.
Semua kasus yang ditangani oleh
FBHUK sebagian besar tidak berujung
kepada Litigasi, akan tetapi melalui non
litigasi ataupun sebatas konsultasi. Hal
ini dikarenakan tidak semua kasus yang
korbannya komunitas minoritas seksual
dan gender mau untuk membuka
identitasnya.
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IV. Tantangan dan
Mitigasi (Strategi)
Walaupun para anggota FBHUK masih menjalankan
aktifitasnya seperti biasa (WFO), akan tetapi kami
masih memiliki Kekhawatiran akan tertular COVID19. salah satu cara yang sering dilakukan adalah
dengan mengingatkan terus agar mengikuti
protokol yang ada.
FBHUK dalam menjalankan kegiatan berusaha melibatkan komunitas, khususnya palegal
komunitas. Hal ini dimasudkan agar terjadinya pemberdayaan komunitas minoritas
seksual dan gender. Salah satu bentuk yang sering FBHUK lakukan adalah dengan
mendorong paralegal komunitas untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan di
komunitas. Para paralegal tersebut telah di latih oleh organisasi komunitas. Akan tetapi
dalam prakteknya mereka masih belum percaya diri dalam menangani kasus di
komunitas. FBHUK berusaha mencoba membangun kepercayaan diri Paralegal seperti
melatih komunikasi, lobby dan lain lain. FBHUK juga membuka saluran komunikasi apabila
paralegal menemukan jalan buntu dalam penyelesaian kasus yang di tanganinya.
Dalam situasi pandemi Covid kegiatan berkumpul dengan
jumlah banyak ditiadakan oleh pemerintah. Hal ini cukup
menghambat
kegiatan
diskusi
yang
dilakukan
offline/secara langsung. Cara yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan ini yaitu dengan mengadakan
diskusi Daring/ online. Bagi FBHUK hal ini sangat
menguntungkan. Karena ketebatasan dana membuat
FBHUK kesulitan apabila melakukan diskusi secara
langsung. Dengan diskusi melalui Daring akan lebih
menguntungkan dan bisa menjangkau banyak peserta dari
berbagai daerah. Sebagai contoh diskusi yang pernah kami
lakukan di media zoom, yang banyak melibatkan peserta
dari beberapa daerah di Indonesia. Rencana ke depan
FBHUK akan terus melakukan kegiatan diskusi tersebut.
Anggota FBHUK sering mendapat stigma pelabelan ketika melakukan pendampingan.
Sebagai contoh pemberian label anggota komunitas kepada anggota FBHUK ketika
mendampingi klien dari anggota komunitas minoritas seksual dan gender . Salah satu
strategi yang dilakukan dalam menangani pelabelan tersebut yaitu anggota FBHUK yang
menangani kasus harus berbeda Gender dengan Klien nya. Sehingga stigma pelabelan
tidak terlalu muncul.
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V. Penutup

A

Banyaknya kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas
seksual dan gender Saat ini, menyebabkan perlunya
layanan hukum yang lebih maksimal. Akan tetapi
keterbatasan pemahaman layanan pendampingan hukum
terhadap komunitas membuat perlindungan terhadap
komunitas minoritas seksual dan gender sulit di capai.

B

Berdasarkan informasi di komunitas masih di temuinya
layanan bantuan hukum yang tidak paham mengenai
komunitas ataupun cara memecahkan permasalahan
hukum di komunitas, sehingga hal ini membuat anggota
komunitas enggan mengakses bantuan hukum tersebut.

C
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Untuk meningkatkan pemahaman bantuan hukum
terhadap komunitas, maka di perlukan kegiatan yang
saling memberi penguatan antara komunitas dan
bantuan hukum . Baik berupa diskusi, training ataupun
pelibatan komunitas dalam kegiatan bantuan hukum.
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Meningkatnya Kekerasan
Terhadap Perempuan dan
Respon Bantuan Hukum
Dalam Situasi Covid-19
Oleh, Siti Mazumah & Liya Yuliana
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta)

I. Latar Belakang
LBH APIK dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)
pada tahun 1995, dilatarbelakangi kepedulian bersama untuk menyediakan
layanan dan bantuan hukum bagi perempuan dengan perspektif yang lebih
berpihak kepada perempuan. LBH APIK Jakarta merupakan lembaga nirlaba
yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, serta
menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala
aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini
hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif
perempuan yaitu sistem hukum yang adil, dipandang dari pola hubungan
kekuasaan dalam masyarakat, dengan terus menerus berupaya menghapuskan
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.
Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan,
kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial,
pemberdayaan, non sektarian, menolak kekerasan,
menjunjung tinggi nilai HAM dan memenuhi kaidah-kaidah
kelestarian lingkungan, LBH APIK Jakarta berupaya
memberikan bantuan hukum bagi perempuan, khususnya
perempuan miskin dengan Konsep Bantuan Hukum
Gender Struktural (BHGS), yaitu Bantuan hukum yang
diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan
menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan
gender) yang mengarah pada perubahan struktur
masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan
Kultur)
Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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Kegiatan utama
LBH APIK

A.

Melakukan pendampingan
hukum bagi perempuan
pencari keadilan yang miskin
dan/atau lemah secara politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

C.

Melakukan advokasi kebijakan
untuk perubahan sistem
hukum baik terhadap
substansi, struktur maupun
budaya hukum di masyarakat.

E.

Melakukan kerjasama
dan mendorong
terbentuknya organisasi
dan lembaga dengan visi
misi serupa.

B.

Memberikan pelatihan dan
pemberdayaan kepada
masyarakat dan aparat
penegak hukum baik dalam
penanganan korban maupun
upaya pencegahannya
dalam rangka mewujudkan
masyarakat anti kekerasan.

D.
Melakukan kajian kritis
terhadap aturan perundangundangan serta penyusunan,
pembuatan, penyebarluasan,
pendokumentasian berbagai
info tentang pelanggaran hak
dan penyelesaiannya.

F.

Melakukan penguatan
kelembagaan dan merintis
pembentukan pos-pos
paralegal/ bantuan hukum
Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon

Your
sectiontitles go here
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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II. Kondisi Faktual

Dari 464 kasus, lima kasus dengan Pengaduan terbesar
adala kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu
151 kasus, menyusul adalah Kekerasan Gender
Berbasis Online (KBGO) 141 kasus, pelecehan seksual 24
kasus, perkosaan 22 kasus. Pengaduan kasus KDRT
masih paling tinggi sama seperti yang disampaikan dalam
catahu 2019 LBH APIK Jakarta. Hal ini menjadi bukti bahwa
rumah belum tentu menjadi tempat aman bagi
perempuan, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini
perempuan menjadi lebih rentan bukan saja rentan
tertular virus tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan.
Perempuan menjadi rentan terkena virus karena
berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dia
lebih sering keluar rumah dibandingkan anggota keluarga
lainnya. Struktur sosial masyarakat patriarki juga
mengharuskan perempuan berperan sebagai pengasuh,
pendidik, memastikan kesehatan keluarga, menyiapkan
makanan, beban akan bertambah apabila perempuan
tersebut juga bekerja diluar rumah dan harus
menerapkan Work From Home.

LAPORAN

Tanggal 16 Maret 2020, Presiden RI Jokowi Widodo telah
menerapkan Physical Distancing untuk mengatasi wabah
Covid 19. Terhitung sejak tanggal tersebut sampai 15
Agustus 2020, LBH APIK Jakarta telah menerima 464
pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Pengaduan ini diterima LBH APIK Jakarta melalui hotline
dan email. Jumlah ini cukup besar dimana hanya dalam
waktu lima bulan jumlah pengaduan meningkat drastis
dibandingkan dengan tahun 2019.

464

151

Kasus KDRT

141

Kasus KBGO

24

Pelecehan
Seksual

22

Perkosaan

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
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Kebijakan phsyical distancing yang membuat segala kegiatan dilakukan dirumah membuat
beban domestik semakin besar. Ketika perempuan dianggap tidak mampu menjalankan
fungsi domestiknya maka kekerasan dianggap hal yang wajar untuk diterima, sehingga dari
pengaduan KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta KDRT bukan hanya kekerasan fisik, tetapi
juga kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran ekonomi. Dalam penerapan phsyical
distancing kebergantungan manusia terhadap internet cukup tinggi, bukan hanya
komunikasi, hiburan, belajar, bekerja dan lainya dilakukan dengan internet. Hal ini juga
memiliki keterkaitan dengan KBGO menjadi kasus nomor dua tertinggi yang dilaporkan ke
LBH APIK Jakarta.
Bentuk KBGO yang dilaporkan adalah pelecehan seksual secara online, ancaman
penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual hinggal pemerasan. Dalam
proses penanganan kasus kekerasan, perempuan korban kerap menghadapi kendala mulai
dari tingkat pelaporan, penyidikan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Apalagi dalam
masa pandemi Covid-19 ini, perempuan lebih sulit keluar rumah untuk melaporkan
kasusnya. Penerapan bekerja dari rumah membuat pelaku dapat selalu memantau aktivitas
korban. Dalam masa pemberlakuan Work From Home LBH APIK Jakarta tetap memberikan
layanan konsultasi hukum via online, merujuk ke psikolog dengan layanan via online apabila
dibutuhkan, juga mengarahkan korban untuk melakukan tindakan awal ketika mengalami
kekerasan seperti melakukan foto ketika terjadi memar, luka dll. Untuk memastikan korban
mendapatkan pertolongan segera, LBH APIK juga memberikan nomor kantor polisi yang
terdekat dengan korban, pendampingan dalam sidang online, bahkan LBH APIK tetap
memberikan layanan rumah aman sementara, dimana pada masa pandemi ini beberapa
rumah aman pemerintah dan milik lembaga keagamaan tutup.

FACT
Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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III. Praktik-Praktik Baik

1.

Mengoptimalkan layanan bantuan Hukum secara online melalui Hotline kasus
Konsultasi kasus secara online dapat diakses di 0813-8882-2669 melalui pesan
whatsapp. Dari awal pandemic kami mengoptimalkan layanan konsultasi hukum
dari jam 09.00-21.00 WIB dengan tujuan korban dapat memaksimalkan konsultasi
dan menunggu waktu yang tepat yaitu pada saat pelaku tidak ada dirumah. Dari
layanan tersebut melalui Divisi Layanan Hukum korban atau calon Mitra tersebut
akan dihubungi oleh Pengacara atau Pendamping korban yang akan memberikan
bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kebutuhan korban.

Penguatan Layanan Bantuan Hukum yang dilakukan Paralegal dikomunitas
layanan bantuan hukum secara online juga berdampak pada perempuan korban
yang tidak memiliki smartphone sehingga tidak isa mengakses layanan. Kami
mengoptimalkan peran paralegal komunitas untuk mmebantu perempuan korban
kekerasan untuk memberikan bantuan hukum secara langsung dengan
menerapkan protokol kesehatan. Paralegal komunitas terdiri dari: Pekerja Seks
wilayah Ciracas Jakarta Timur, Komunitas Ibu PKK dari Depok, Komunitas Relawan
Kesehatan dari Bogor, Komunitas transgender dari cililitan dan utan kayu,
komunitas PRT dari Tegogong Jakarta Selatan, Komunitas Perempuan Nelayan
dari Cilincing dan Marina Jakarta Utara serta komunitas tokoh agama dan tokoh
masyarakat dari cipinnag besar selatan. Paraelgal komunitas tersebut kami
optomalkan dalam pemebrian layanan bantuan hukum di komunitas masingmasing dengan koordinasi bersama Pengacara LBH APIK Jakarta.

3.

2.

Sidang online dengan mengoptimalkan Advokat Probono
LBH APIK Jakarta sejak 2016 telah melakukan kerjasama dengan Advokat dari Firma
Hukum maupun Advokat secara Pribadi untuk bekerjasama dalam penanganan
kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.
Dalam situasi pandemic Covid terjadi peningkatan kasus kekrasan terhadap
perempuan segingga berdampak pada persidangan di Pengadilan. Keberadaan
Advokat Probono dalam proses persidangan sangat membantu kerja-kerja LBH
APIK Jakarta sehingga perempuan dan anak korban yang berhadapan dengan
hukum dapat terbantu.

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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Bantuan sembako
Dengan kebijakan ini banyak orang terpaksa harus menghadapi situasi yang
sulit, terutama bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat
terputusnya akses pendapatan. Langkah-langkah pembatasan jarak sosial dan
fisik selama pandemic COVID-19 berkontribusi pada peningkatan kekerasan
berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Peran stereotype perempuan dalam rumah tangga yang bertanggung jawab
untuk menyediakan makanan bagi keluarga, menyebabkan perempuan
rentan mengalami KDRT ketika ada kerawanan pangan pada saat krisis.
Banyak anggota komunitas dampingan APIK yang menurun penghasilannya
secara signifikan atau hilang sepenuhnya. Keadaan ini telah menyebabkan
kerawanan pangan dan meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga.

4.

Komunitas Penerima bantuan Sembako adalah:
perempuan nelayan di Cilincing, perempuan pekerja seks di Ciracas , perempuan
di Cililitan, Perempuan Rumah Tangga Di Depok, Perempuan rumah tangga Di
Bogor. Perempuan komunitas Penyintas KTp, Perempuan PRT , Perempuan di
Utan Kayu , Perempuan di Tangerang, Perempuan di Cipinang Besar Selatan

5.

Bantuan untuk Perempuan dalam Tahanan dan Lapas
Kebijakan pembatasan kunjungan oleh keluarga di Lapas maupun Rutan Juga
berdampak bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum LBH APIK
Menggalang dukungan bersama masyarakat untuk serta membantu
perempuan dalam tahanan yang minim akses dan rentan terjadi penularan,
Bantuan diberikan dalam bentuk: masker, Makanan bayi, Makanan dan
vitamin perempuan hamil, Biskuit, Pembalut, Pampers , Air mineral

Kampanye online
dalam situasi pandemic Covid kegiatan tatap muka dalam
mengkpanyekan kekerasan terhadap perempuan kami alihkan menjadi
online. Dengan memaksilkan media social LBH APIK Jakarta melakukan
kampanye kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan jaringan
sebagai narasumber. Tema kampanye online yang kami lakukan
menysuaikan dengan situasi yang terjadi dan banyak dibahas. Contohnya
adalah tema KDRT yang kami lakukan karena meningkatnya kasus KDRT
pad awal Covid, kemidian tema yang juga kami kampnayekan pada diskusi
public adalah kekerasan berbasis gender online yang juga marak terjadi
pada saat pandemic Covid dan masyarakat banyak yang dirumah.

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19

6.
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IV. Tantangan dan Mitigasi

Perempuan dan anak yang tidak memiliki
smartphone terkendala dalam mengakses
layanan bantuan hukum online

Tantangan

Terbatasnya Pendampingan korban
secara langsung karena kebijakan
Physical Distancing dan WFH

Memaksimalkan layanan
konsultasi hukum online

Rumah aman yang tutup serta tidak
gampang diakses oleh korban karena
persyaratan bebas Covid

Memaksimalkan peran paralegal
dikomunitas untuk menjangkau
perempuan korban yang tidak memiliki
smartphone agar layanan bantuan hukum
untuk korban tetap bisa diberikan.

Korban tinggal serumah dengan pelaku
sehingga akses konsultasi menjadi terbatas
Korban yang tidak memiliki alat komunitasi
atau smartphone tidak bisa mengakses
layanan bantuan hukum online.

Membuat protokol kesehatan
untuk staf, korban dan tamu yang
ada dikantor LBH APIK Jakarta

Mitigasi & Strategi

Membekali Staf, Relawan serta
paralegal dengan Alat
Pelindung diri saat melakukan
pendampingan hukum
Menyiapkan dana darurat
untuk staf dan relawan dalam
menghadapi Covid-19.

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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V. Penutup
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan
koordinasi kepada Satgas Covid agar melibatkan perempuan dan kelompok
rentan dalam asesment yang dilakukan untuk melihat kerentanan yang dialami
karena Covid-19 (kdrt atau ada kekerasan yang terjadi dalam bentuk lain)
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indonesia melalui satgas atau koordinasi dengan kementrian
menjangkau perempuan yang tidak bisa atau tidak punya akses
smartphone untuk menjangkau layanan online
Rapat rutin antar steakholder dengan
melibatkan Aparat Penegak Hukum

B

C

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih proaktif dalam
membantu proses persidangan online (korban sidang dari kantor LPSK)
Adanya satu protokol kesehatan diinstansi Aparat Penegak Hukum

Pelaporan dan BAP kasus secara online
Ruang khusus untuk Perempuan
korban kekerasan di Pengadilan

A

D

E

F

G

Lembaga layanan Kekerasan Terhadap Perempuan milik
pemerintah tetap buka dan memberikan layanan secara langsung
Lembaga layanan Kekerasan Terhadap Perempuan milik pemerintah
tetap buka dan memberikan layanan secara langsung
Layanan psikologis bagi korban secara
melekat (tanpa syarat ada laporan polisi)

H
I

J

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Respon
Bantuan Hukum Dalam Situasi Covid-19
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3.

Dinamika Pemberian
Bantuan Hukum LBHM di
Masa Pandemi Covid-19
Oleh, Dominggus Christian
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

I. Tentang LBH Masyarakat (LBHM)
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBHM) merupakan lembaga bantuan hukum
hak asasi manusia nirlaba dan non Pemerintah yang berdiri sejak tahun 2007. Sejak
didirikan, LBHM terus berkarya secara konsisten dalam memberikan pelayanan hukum
bagi masyarakat miskin, korban pelanggaran HAM, dan kelompok marginal, dan
melakukan pemberdayaan hukum bagi kelompok marjinal tersebut. Pemberian bantuan
hukum yang diberikan LBHM difokuskan kepada litigasi dan non litigasi. Litigasi berupaya
untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari bantuan hukum dengan tiga
pendekatan yaitu lawyering, shadow lawyering dan konsultasi hukum. Adapun bantuan
hukum secara non-litigasi berupaya memberikan riset, penelitian, pelatihan, advokasi hukum
dan pemberayaan komunitas dan paralegal dalam rangka memajukan pendidikan hak
hukum dan hak asasi manusia (HAM) di tengah kelompok dampingan dan masyarakat
pada umumnya. Secara legalitas, LBHM sejak tahun 2018 telah terakreditasi oleh
Kementrian Hukum dan HAM RI sebagai organisasi bantuan hukum yang diakreditasi
negara.
LBHM telah memfokuskan usahanya pada bidang pekerjaan
atau isu tertentu, untuk lima tahun terhitung sejak Tahun
2016-2020. Keputusan ini dimaksudkan agar dampak kerja
LBHM lebih tepat sasaran, spesifik, terfokus, dan sampai
batas tertentu dapat diukur. Seluruh staf LBHM
bermusyawarah, menyusun, dan memutuskan fokus kerja
secara kolektif. Proses tersebut telah memperhitungkan
refleksi pribadi dari masing-masing staf, serta isu HAM
strategis seperti apa yang dapat LBH Masyarakat
kontribusikan dalam pekerjaannya dan menawarkan nilai
tambah sesuai dengan sumber daya dan keahlian yang
dimiliki LBHM.
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Selama lima tahun tersebut (2016-2020), LBHM memfokuskan diri untuk Melakukan
pemberdayaan hukum dengan prioritas masyarakat orang yang hidup dengan HIV, orang
yang menggunakan narkoba, pekerja seks, lesbian, gay,biseksual, transgender, interseks,
dan queer, orang yang di penjara (misalnya tahanan dan narapidana), dan orang dengan
penyakit mental; dan untuk melakukan advokasi hukum / kebijakan strategis pada isu-isu
yang terkait dengan kepentingan mereka komunitas prioritas serta orang-orang yang
menghadapi hukuman mati dan /atau eksekusi mati.

PRIORITAS
KERJA
LBHM

Pemberdayaan hukum
kepada kelompok rentan
serta orang yang ada di
penjara.

Advokasi hukum / kebijakan
strategis pada isu-isu yang terkait
dengan kepentingan mereka
komunitas dan orang yang
berhadapan dengan hukuman mati

II. Kondisi Faktual
Peraturan
Mahkamah Agung
(Perma) No.1 Tahun
2019 tentang
Administrasi dan
Persidangan di
Pengadilan Secara
Elektronik.

Saat ini Indonesia tengah berada dalam masa pandemi Covid-19.
Pandemi yang sudah berlangsung sejak pertengahan bulan Maret
2020 lalu telah membuat banyak perubahan besar di tengah
masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi terjadi diberbagai
bidang, sebut saja ekonomi, sosial, komunikasi, interaksi antar
masyarakat, hingga urusan penegakan hukum. Di aspek penegakan
hukum, aspek penegakan hukum pun ikut menyesuaikan dengan
situasi pandemi Covid-19. Maka dari itu beberapa instansi penegak
hukum turut membuat beberapa kebijakan. Sebagai contoh adalah
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) yang menerbitkan
beberapa aturan hukum internal sebagai mitigasi pandemi ini.

Mahkamah Agung
(MA) sudah
meluncurkan e-court
Bermula dari lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
dan e-litigasi sejak
1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas selama
tahun 2018.

SEMA Nomor 5
Tahun 2020. Tentang
Pedoman
pelaksanaan Tugas
selama penyebaran
pandemi Covid 19 di
lingkugan MA dan
badan peradilan yang
di bawahnya
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penyebaran pandemi Covid 19 di lingkugan MA dan badan peradilan
yang di bawahnya dan kemudian diubah dengan SEMA Nomor 5
Tahun 2020. Di dalam kedua aturan tersebut membuat beberapa
adaptasi pelaksaan proses persidangan. Untuk perkara Perdata, Tata
Usaha Negara, Agama menggunakan mekanisme e-litigasi.
Sebenarnya Mahkamah Agung (MA) sudah meluncurkan e-court
dan e-litigasi sejak tahun 2018. Momen Hari Ulang Tahun ke-74 MA
tahun lalu bahkan meresmikan penerapan sistem peradilan secara
elektronik (e-litigation). Peluncuran aplikasi e-litigasi berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2019 tentang
Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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Sistem e-Litigasi itu dimaksudkan untuk perkara selain perkara pidana.
Ruang lingkupnya menjalankan proses persidangan secara elektronik.
Mulai dari pertukaran dokumen persidangan (gugatan, permohonan,
perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian,
pengucapan putusan, hingga pengiriman putusan kepada para pihak
secara elektronik.
Saat periode tersebut kami juga sedang melakukan
pendampingan hukum kepada salah seorang klien kami yang
sebut saja “Dora”. Dora, perempuan dan ibu tunggal, saat itu tengah
menghadapi dakwaan atas kepemilikan narkotika jenis Heroin. Saat
persidangan berlangsung, pembacaan dakwaan dilaksanakan
langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tentu saja para pihak
yaitu jaksa penuntut umum, Majelis Hakim dan kami selaku
penasehat hukum hadir kala itu. Tidak ada yang berubah. Agenda
tersebut berlangsung secara agenda persidangan yang biasa
terjadi di perseidangan. Tidak ada social ataupun pysical
distancing saat itu. Memang beberapa dari kami telah menggunakan
masker namun beberapa orang tidak. Selang beberapa hari semua
situasi mengalami perubahan yang signifikan. Di agenda berikutnya
kami sempat mengalami penundaan sidang. Ternyata, majelis hakim
sedang ada rapat dengan Ketua Pengadilan setempat. Asumsi kami
adalah sedang dilakukan penyesuaian akibat adanya peraturan
internal MA tersebut. Benar saja, agenda berikutnya, jaksa penuntut
umum, majelis hakim dan kami hadir untuk agenda berikutnya yaitu
eksepsi.
Sebelum
persidangan
dibuka,
majelis
hakim
menginformasikan bahwa mulai sidang eksepsi akan dilakukan secara
daring (online) dan terdakwa tidak hadir di Pengadilan terhadap Dora
harus menghadiri sidang dari Rutan tempat ia ditahan dan
menggunakan mekanisme teleconference. Tentu saja ini merupakan
hal baru bagi kami sebagai penasehat hukum dan mungkin akan
menjadi tantangan tersendiri bagi dunia peradilan kita. Perubahan
sidang ke mekanisme daring ternyata tidak secanggih dan efektif yang
dibayangkan. Kami mengalami beberapa hambatan dan tantangan di
sisa agenda persidangan terhadap Dora hingga putusan majelis hakim
diucapkan.

19

Dinamika Pemberian Bantuan Hukum LBHM di Masa Pandemi Covid-19

Disisi lain, kami juga berupaya adaptif untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari
bantuan hukum selain Dora secara maksimal. Sebelum pandemi covid-19 kami memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat dengan banyak melakukan tatap muka dan bertemu secara
langsung. Akan tetapi ditengah Covid 19 ini kami melakukan penyesuaian pemberian bantuan
hukum tersebut. Penyesuain itu dipandang perlu dikarenakan pasca diumumkannya adanya
pasien 01 dan 02 oleh pemerintah, kami segera melakukan Work From Home (WFH). WFH sendiri
merupakan perubahan interakasi dan aktifitas kerja yang di rumah masing-masing staf LBHM.
Kantor LBHM ditutup secara total. Sehingga dengan ditutupnya kantor tentu mempengaruhi pola
bantuan hukum yang selama ini kami lakukan. Kami sendiri pasca memutuskan menerapkan WFH
membuat protokol LBHM untuk mengantisipasi situasi pandemi tersebut. Protokol yang dibuat
menitikberatkan pada aspek kesehatan serta langkah mitigasinya.
Untuk pemberian bantuan hukum bagi para pencari bantuan hukum, kami memutuskan untuk
hanya memberikan konsultasi hukum dalam praktiknya. Konsultasi yang diberikan hanya melalui
mekanisme daring. Tidak ada tatap muka secara langsung. Hanya perkara Dora yang masih
berlangsung secara lawyering dan aktif ke pengadilan. Belakangan, LBHM memandang perlu untuk
membuat protokol yang spesifik mengenai penanganan kasus. Protokol tersebut dianggap penting
dan mendesak pasca dalam sidang Dora yang kami hadiri mendapatkan kabar bahwasanya
anggota majelis Hakim ada yang terindikasi positif Covid-19. Dengan mencoba untuk tetap tenang,
kami kemudian bersepakat untuk membuat suatu protokol dalam menangani perkara/kasus di
masa pandemi ini.

Memberikan layanan bantuan
hukum berupa konsultasi
hukum, dengan mekanisme
daring (tanpa tatap muka).

Bantuan hukum non-litigasi selama pandemi juga
turut mengalami perubahan yang besar. Sebelum
pandemi Covid-19, kami melakukan beberapa
aktifitas seperti pelatihan hukum, pemberdayaan
hukum dan penyuluhan hukum. Pelatihan dan
pemberdayaan hukum banyak menyasar kepada
komunitas/paralegal serta masyarakat umum.
Biasaaya berupa Focus Grup Discussion (FGD) hasil
riset kita dan training tatap muka. Selama pandemi
hal tersebut sulit dilakukan olah LBHM. Semua
kegiatan itu kemudian beralih ke ruang daring. Kami
memiliki beberapa program seperti Rights Talk,
yang sudah berjalan sebelum Covid-19, ada juga
Bincang Asik LBHM (BIOLA), dan webminar.
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Menginisiasi pembentukan
protokol yang sepsifik dalam
penanganan kasus ketika
bersidang secara langsung

Semuanya tentu dengan isu dan topik yang menjadi
isu priotitas dan ekspertise LBHM. Terkait dengan
penyuluhan hukum, kami telah aktif memberikan
penyuluhan hukum terjadwal tiap bulannya.
Penyuluhan tersebut kami berikan di Rumah
Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Jakarta bahkan
sebelum mendapatkan status akkreditasi oleh BPHN.
Saat pandemi berlangsung kami tidak lagi dapat
melakukan pemberian materi hukum kepada warga
binaan pemasyaraatan (narapidana) di Rutan
tersebut. Selain atas adanya larangan dari internal
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Ham, alasan kesehatan dan keamanan
staf juga menjadi acuan kami untuk sementara
waktu tidak melakukan penyuluhan hukum tersebut.
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III. Praktik-Pratik Baik
Dinamika memberikan bantuan hukum dimasa pandemi membuat kami mendapatkan
pengalaman dan pembelajaran baru. Pengalaman itulah yang kemudian kami dapat melakukan
refleksi untuk tetap optimis memberikan bantuan hukum kepada pencari bantuan hukum yang
ada. LBHM mencatat ada beberapa praktik baik yang kami lakukan, yaitu:

2
Adanya protokol kesehatan dan
Protokol Penanganan Kasus

1
Melaksanakan WFH Total
WFH yang kami terapkan bahkan
sudah diterapkan sebelum ada
pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) yang digagas pemerintah. Ini
menjadi respon cepat yang sangat
baik untuk mencegah penularan
dan meminimailisir resiko kepada
staff dan keluarganya khususnya
dan lingkungan sekitar kantor LBHM
secara jangkauan yang lebih luas.
Presensi dan pencatatan kerja
dilakukan
melalui
pencatatan
rencana kerja yang periodik. Setiap
satu bulan sekali akan dikirimkan ke
koordinator masing-masing divisi.
Apabila ada hal mendesak harus ke
kantor, kami telah menghimbau
agar mematuhi protokol yang telah
ada di LBHM.
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A. Protokol kesehatan secara tertulis merupakan langkah awal
yang kami susun pasca diterapkannya WFH secara total. Protokol ini
menitikberatkan pada aspek kesehatan dan mitigasi bila terdampak
secara langsung Covid 19. Secara garis besar, protokol ini meminta
staf LBHM untuk bekerja dari rumah selama massa mitigasi.
presensi dilakukan dengan cara mengisi rencana kerja dan
dikumpulkan secara berkala. Staf juga dihimbau untuk tidak
melakukan kegiatan pekerjaan ataupun non pekerjaan di luar rumah
bila tidak ada urgensinya. Dalam protokol ini berisi pula apabila ada
staf yang ingin melalukan rapid test atau lainnya akan ditanggung
oleh LBHM. Bahkan apabila ada staf yang terindikasi positif covid 19
disarankan untuk isolasi mandiri dan/atau dirawat di Instansi
kesehatan/rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan nantinya akan
ditanggung sepenuhnya oleh LBHM.
B. Protokol penanganan kasus yang dibentuk kemudian juga
memuat aspek kesehatan yang sama dengan protokol kesehatan
yang telah ada. Namun ada aspek pemberian bantuan hukum yang
kami atur dengan spesifik yaitu Pemberian bantuan hukum kami
hanya dilakukan melalui konsultasi via daring. Selama ini jalur yang
tersedia adalah Form Isian Klien yang terdapat di situs LBHM. Untuk
memperluas dan memudahkan pencari bantuan hukum, berinisiatif
membuat Akun Whatsapp Bisnis. Di mana akun ini dipegang oleh
salah satu admin staf penanganan kasus LBHM. Kelebihan dari akun
bisnis ini adalah respon yang diberikan akan lebih cepat dirasakan
oleh pencari bantuan hukum. Hal lain yang diatur adalah pemberian
bantuan hukum secara lawyering ditiadakan selama masa pandemi.
Kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan pemberdayaan
hukumyang biasa kami lakukan juga ditiadakan selama masa
pandemi.
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IV. Tantangan dan Mitigasi
Tantangan pemberian bantuan hukum di masa pandemi ini menurut
kami paling banyak datang dari eksternal LBHM. Seperti yang telah kami
singgung sebelumnya kami bersinggungan langsung dengan mekanisme
sidang via teleconferensi. Tantangan terbesarnya adalah dalam teknis
penyelenggaraan persidangan model daring ini sendiri. Sebagai
contoh, ketika persidangan dimulai, para pihak tidak mengetahui
menggunakan aplikasi apa. Pertama kali kita menggunakan aplikasi
Zoom, namun karena tidak memakai akun premium, hanya dapat
digunakan selama sekitar 30 menit. Setelah itu harus menggunakan
pembuatan ruang rapat virtual baru di zoom tersebut. Amat
disayangkan juga pihak majelis hakim dan jaksa penuntut umum
kurang familiar dengan sidang daring serta penggunaan aplikasi
berbasis teknologi. Akibatnya sidang menjadi memakan waktu lama
dan berkutat diteknis saja.
Setali tiga uang dengan tantangan sidang via
teleconference, kendala teknologi juga kami rasa
terjadi pada para pencari bantuan hukum yang
akan berkonsultasi dengan LBHM. Penyampaian via
Akun WhatsApp bisnis tersebut sangat tergantung
dengan jaringan internet dan gawai yang dimiliki oleh
pencari bantuan hukum. Di masa pandemi, kami
menyadari kebutuhan kuota akan menjadi besar dan
membebani mereka secara ekonomi. Dengan kendala
tersebut kami yakin akan banyak mempengaruhi
pencari bantuan hukum untuk menghubungi LBHM.
Persoalan jaringan yang buruk tentunya juga menjadi
tantangan dalam mekanisme Whatsapp Bisnis ini. Para
pencari bantuna hukum yang tinggal di wilayah
dengan akses internet yang minim yang paling
dirugikan dan berdampak.
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Hal lain yang menjadi tantangan penerapan
“New Normal” oleh pemerintah. Pasca
diberlakukan oleh Pemerintah sekitar bulan Juli
lalu, hal tersebut telah menjadi tantangan
tersendiri bagi LBHM. Keberlakukan tata
kehidupan baru ini membuat perubahan dari
PSBB ke arah berdamai dengan pandemi itu
sendiri. Berdamai dengan pandemi itu juga
turut terkait dengan aspek penegakan hukum.
Kita lihat saja Mahkamah Agung yang telah
menerbitkan SEMA Nomor 6 tahun 2020
Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah
Agung dan badan peradilan di Bawahnya
dalam Tataran Normal Baru.

Tantangan yang asalnya dari internal LBHM
adalah pertemuan rapat/training via daring.
Rapat/pelatihan/webminar
telah
menjadi
tantangan tersendiri dalam implementasinya.
Kami meyakini hal ini pasti juga dialami oleh
teman-teman pemberi bantuan hukum lainnya.
Mekanisme menatap layar dan berdiskusi di
ruang daring di waktu yang cukup lama ternyata
memiliki tantangan tersendiri bagi kami. Tidak
jarang
beberapa
staf
sudah
mulai
menyampaikan kelelahan secara psikis dan
kejenuhan selama pandemi ini.
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Dalam aturan tersebut mengatur bahwa
kegiatan kedinasan diutamakan secara offline
(langsung) di lingkungan kerja. Kegiatan bekerja
dari rumah hanya silakukan secara selektif.
Sidang pun dapat dilakukan dengan
menerapkan psysical distancing dan protokol
kesehatan yang dibuat pemerintah. Kebijakan
tersbut tentunya akan berdampak pula dalam
pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh
LBHM. Untuk menyikapi hal tersebut kami
berpedoman untuk melihat bagaimana situasi
dilapangan terkait dengan pandemi Covid-19
ini. Per-tanggal 13 Agustus 2020 saja sudah
132.816 orang Positif Covid-19 di Indonesia.2
Angka yang terus bertambah dari hari ke hari.
Dengan pertimbangan itulah kami tetap
memakai sistem WFH dan protokol yang telah
kami buat dan patuhi demi keselamatan staff
dan orang terdekat dengan mereka.
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Kami yakin hal tersebut turut mempengaruhi staf
secara psikologis. Disisi lain, melakukan rapat/training
secara tatap muka sangat tidak direkomendasikan
oleh LBHM. Sebagai mitigasi, kami saat ini memiliki
kerjasama dengan Yayasan Pulih. Yayasan pulih dan
LBHM sepakat menjadikan konsultasi atau aktifitas
demi well being staf menjadi hal yang tidak
terpisahkan dalam kerja-kerja pemberian bantuan
hukum. Biaya konsultasi atau apapun yang timbul
kemudian akan ditanggung sepenuhnya oleh LBHM.
Tidak jarang beberapa staf sudah mulai menyampaikan kelelahan secara psikis dan kejenuhan
selama pandemi ini. Kami yakin hal tersebut turut mempengaruhi staf secara psikologis. Disisi lain,
melakukan rapat/training secara tatap muka sangat tidak direkomendasikan oleh LBHM. Sebagai
mitigasi, kami saat ini memiliki kerjasama dengan Yayasan Pulih. Yayasan pulih dan LBHM sepakat
menjadikan konsultasi atau aktifitas demi well being staf menjadi hal yang tidak terpisahkan
dalam kerja-kerja pemberian bantuan hukum. Biaya konsultasi atau apapun yang timbul
kemudian akan ditanggung sepenuhnya oleh LBHM.

V. Saran
Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tetap harus diberikan secara maksimal meski
ditengah pandemi. Di sisi lain, keselamatan dan keamanan kesehatan staf juga harus sama
pentingnya untuk dipertimbangkan. Kami memiliki 2 (dua) saran terkait hal tersebut yaitu:

1

2

Negara wajib mengevaluasi kebijakan-kebijakan
khususnya di sektor penegakan hukum selama
masa pandemi Covid 19 ini. Menerapkan sidang
dengan mekanisme Teleconference harus menjadi
hal wajib demi memutus mata rantai penyebaran
Covid 19. Selain itu, pembenahan infrasturktur dan
Sumber daya Manusia untuk menunjang
mekanisme
teleconference
wajib disiapkan
dengan maksimal. Pengadaan jaringan internet,
aplikasi yang aman, dan pelatihan secara masif
tentang pengenalan serta pemanfaatan teknologi
bagi para aparat penegak hukum di lapangan.

Protokol kesehatan dan protokol pemberian
bantuan hukum wajib dimiliki oleh organisasi
pemberi bantuan hukum. Memastikan staf
pemberi bantuan hukum aman dan tenang
selama memberikan bantuan hukum kepada
pencari bantuan hukum menjadi acuan
utamanya. Protokol tersebut sebaiknya tidak
hanya menyasar bagaimana melindungi diri
dari Covid 19 tapi juga mitigasi kuratif bagi staf
yang bersangkutan.
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4.

Layanan Bantuan Hukum
dan Advokasi Hak Asasi
Manusia LBH Jakarta di
Masa Pandemi COVID-19
Oleh, Muhammad Rasyid Ridha
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

I. Tentang LBH Jakarta
LBH Jakarta berdiri sejak 1 April 1970 tepatnya pada era Orde Baru dimana kelahirannya
dilatarbelakangi oleh banyak faktor: tatatan sistem politik dan hukum yang masih timpang,
sempitnya akses keadilan bagi rakyat miskin maupun kelompok masyarakat tertindas, dan citacita ideal terhadap negara hukum dan demokrasi. Adapun visi dan misi dari LBH Jakarta sendiri
adalah sebagai berikut:
Dalam
perkembangannya
untuk
melaksanakan visi-misi tersebut, LBH
Jakarta kemudian merumuskan strategi
Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat
advokasi dengan pendekatan bantuan
hukum yang terbina di atas tatanan hubungan
hukum struktural, dimana advokasi bantuan
sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan
hukum yang dilakukan berorientasi pada
secara demokratis (A just, humane and
perubahan struktur tatanan hukum yang
democratic socio-legal system);
Terwujudnya
suatu
sistem
hukum
dan
timpang menjadi setara dan berkeadilan.
administrasi yang mampu menyediakan tata-cara
Bantuan hukum struktural yang dilakukan
(prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga
oleh LBH Jakarta dalam tataran praktisnya
melalui mana setiap pihak dapat memperoleh
bekerja di 3 (tiga) ranah aktivitas:
dan menikmati keadilan hukum (A fair and
penanganan dan pendampingan kasus,
transparent institutionalized legal-administrative
pengorganisasian komunitas masyarakat,
system);
dan penelitian strategis. Lingkup isu yang
Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan
diadvokasi berfokus pada isu-isu hak asasi
budaya yang membuka akses bagi setiap pihak
untuk turut menentukan setiap keputusan yang
manusia, kebijakan publik, negara hukum,
berkenaan dengan kepentingan mereka dan
dan demokrasi, yang mana bila dispesifikkan
memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap
dalam konteks LBH Jakarta mencakup isumenghormati dan menjunjung tinggi HAM (An
isu: Kelompok Minoritas dan Rentan, Fair
open political-economic system with a culture
Trial, Perburuhan, dan Perkotaan Masyarakat
that fully respects human rights)
Urban.

Visi
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Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan
sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM
kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan UndangUndang dasar 1945;
Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian
serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat
yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga
mereka mampu merumuskan, menyatakan,
memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak
dan kepentingan mereka baik secara individual
maupun secara kolektif;
Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta
instrumen-instrumen
pendukung
untuk
meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan
hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan
miskin;
Memelopori, mendorong, mendampingi dan
mendukung program pembentukan hukum,
penegakan keadilan hukum dan pembaharuan
hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang
berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi
Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
yang tanggap terhadap kepentingan lapisan
masyarakat lemah dan miskin;
Memajukan dan mengembangkan programprogram yang berdimensi keadilan dalam bidang
politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender,
utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan
miskin.

Misi
Dalam penanganan dan pendampingan kasus, LBH
Jakarta mendampingi dan mewakili klien-klien
untuk mengadvokasi isu dan kasus baik di ranah
litigasi maupun non litigasi. Di ranah ligitasi, advokasi
dilakukan dengan menggunakan mekanisme
hukum yang ada, baik di instansi Kepolisian,
Kejaksaan, maupun Pengadilan. Pendampingan
kasus secara litigasi ini juga tidak melulu dalam
bentuk pendampingan secara langsung, tapi juga
dapat dilakukan secara tidak langsung dengan
model pendekatan ghost lawyering, dengan
harapan klien dampingan tersebut berdaya dari
segi kemampuan pengetahuan dan teknis
advokasi hukum.

Penanganan dan pendampingan kasus
secara non-litigasi dilakukan secara variatif,
baik itu melalui model lobby-audiensi ke
instansi-instansi terkait, kampanye strategis,
penggalangan dukungan publik, konferensi
pers, membuat berbagai desakan-desakan
kepada pemerintah dan aparat penegak
hukum, pelaporan ke berbagai instansi
pengawas terkait pelanggaran hukum, dan
lain
sebagainya.
Penanganan
dan
pendampingan kasus secara non litigasi ini
tujuannya adalah untuk memaksimalkan
upaya langkah advokasi hukum dan hak asasi
manusia yang dilakukan oleh LBH Jakarta.
Sedangkan dalam aktivitas pengorganisasian
komunitas masyarakat, aktivitas LBH Jakarta
difokuskan untuk melakukan pemberdayaan
hukum dan hak asasi manusia kepada
komunitas masyarakat dengan target agar
masyarakat lebih berdaya dan melek hukum.
Selain itu, pengorganisasi komunitas
masyarakat juga dilakukan untuk menjalin
simpul-simpul komunitas masyarakat untuk
memupuk rasa solidaritas antar komunitas
yang ke depannya akan mendorong
kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan
berkemanusiaan.
Dan dalam aktivitas penelitian/riset strategis,
LBH Jakarta melakukan kerja-kerja penelitian
terhadap isu-isu strategis yang di dalamnya
mengandung permasalahan-permasalahan
hukum dan hak asasi manusia yang kerap
menjadi problem dalam advokasi isu hukum
dan hak asasi manusia. Penelitian dilakukan
dengan pendekatan dan metode yang lebih
fleksibel dan beragam sesuai dengan
kebutuhan dan target dari penelitian itu
sendiri. Hasil penelitian dihasilkan dijadikan
sebagai bahan bacaan, analisis, dan alat
advokasi kebijakan strategis. Selain itu hasil
penelitian juga menjadi bagian tak
terpisahkan perluasan wacana isu hukum
dan hak asasi manusia di masyarakat.

Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi Hak Asasi
Manusia LBH Jakarta di Masa Pandemi COVID-19

26

Selebihnya LBH Jakarta memberikan layanan
bantuan hukum berupa konsultasi hukum
secara gratis kepada seluruh masyarakat
secara terjadwal, dari hari senin sampai dengan
kamis (kecuali hari libur). Layanan konsultasi
hukum gratis ini menerima semua jenis aduan
kasus hukum, tidak terbatas pada isu publik
dan hak asasi manusia, melainkan termasuk
juga kasus-kasus sengketa keperdataan,
pidana umum, dan lainnya. Layanan ini bisa
diakses oleh semua orang, baik itu dari kelas
ekonomi bawah, menengah, maupun atas.

II. Kondisi Faktual
Sebelum tanggal 17 Maret 2020, LBH Jakarta masih melakukan
operasi kerja-kerja bantuan hukum seperti biasa pada
umumnya. Para staf (Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta) di
semua fungsi dan bidang, melakukan kerjanya secara langsung
di kantor maupun di luar kantor. Layanan bantuan konsultasi
hukum secara gratis berjalan secara langsung dan tatap muka
kepada para pengadu yang datang ke kantor ke LBH Jakarta.
Agenda-agenda rapat koordinasi, pemberkasan, administratif,
diskusi-seminar, dll. masih terselenggara seperti biasa di kantor
LBH Jakarta.
Namun baru pada sekitar 16 Maret 2020, saat mulai
merebaknya wabah pandemi COVID-19 di wilayah
Jabodetabek, LBH Jakarta kemudian melakukan rapat
koordinasi umum melibatkan seluruh STAF di lingkungan kantor
untuk membahas mengenai permasalahan wabah pandemi
COVID-19 dan potensi dampaknya terhadap kerja-kerja
operasional bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh LBH
Jakarta. Saat itu, LBH Jakarta memutuskan untuk
memberlakukan WFH (Work from Home) bagi seluruh staf-nya
sejak tanggal 17 Maret 2020. Keputusan ini diambil karena
mempertimbangkan untuk meminimalisir dan mencegah
dampak penularan virus COVID-19 karena padatnya aktivitas
dan interaksi banyak orang di lingkungan kantor, apalagi dalam
setiap harinya LBH Jakarta selalu didatangi oleh orang-orang
dari berbagai wilayah dan latar belakang.

17 Maret
Memberlakukan WFH untuk
seluruh staf LBH Jakarta

17-24 Maret
Memperispakan sejumlah
infrastruktur pendukng
pelaksanaan WFH

25 Maret
membuka kembali layanan
konsultasi hukum gratis
secara online
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Namun baru pada sekitar 16 Maret 2020, saat mulai merebaknya wabah pandemi COVID-19 di
wilayah Jabodetabek, LBH Jakarta kemudian melakukan rapat koordinasi umum melibatkan
seluruh STAF di lingkungan kantor untuk membahas mengenai permasalahan wabah pandemi
COVID-19 dan potensi dampaknya terhadap kerja-kerja operasional bantuan hukum struktural
yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Saat itu, LBH Jakarta memutuskan untuk memberlakukan WFH
(Work from Home) bagi seluruh staf-nya sejak tanggal 17 Maret 2020. Keputusan ini diambil
karena mempertimbangkan untuk meminimalisir dan mencegah dampak penularan virus
COVID-19 karena padatnya aktivitas dan interaksi banyak orang di lingkungan kantor, apalagi
dalam setiap harinya LBH Jakarta selalu didatangi oleh orang-orang dari berbagai wilayah dan
latar belakang.
Tidak hanya itu, untuk sementara waktu LBH Jakarta juga
menghentikan aktivitas layanan konsultasi hukum gratis secara
langsung kepada pengadu. Harus diakui, aktivitas layanan
konsultasi hukum ini merupakan aktivitas yang intensitas
interaksi dengan orang lainnya cukup tinggi, dimana STAF
bertatap muka dan melakukan interaksi dengan berbagai orang
dari berbagai wilayah untuk menerima aduan dan memberikan
layanan konsultasi.
Sejak 17 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, LBH
Jakarta kemudian menyiapkan sejumlah infrastruktur
pendukung untuk pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH).
Misalnya dengan membangun sistem jaringan VPN yang
memungkinkan setiap staf LBH Jakarta dapat mengakses
database sistem informasi intranet LBH Jakarta secara jarak
jauh dari kediamannya masing-masing. Selain itu, koordinasi
juga dilakukan untuk melakukan perubahan skema kerja
masing-masing staf secara online
Baru pada kisaran 25 Maret 2020, LBH Jakarta membuka
kembali layanan konsultasi hukum gratis secara online, dimana
Pengadu mengajukan layanan konsultasi hukum dengan
menghubungi alamat email LBH Jakarta maupun nomor seluler
aduan. Para pengadu dapat memilih sendiri bentuk layanan
konsultasinya, apakah secara lisan melalui telepon seluler
ataukah secara tertulis melalui email. Sejak diberlakukannya
layanan konsultasi hukum gratis secara online, ada
penambahan signifikan jumlah aduan konsultasi, yang mana
pada sebelum pandemi COVID-19 jumlah aduannya ada
kisaran maksimal 10 (sepuluh) aduan, namun saat pandemi
COVID-19 ada kisaran maksimal 15 (lima belas) aduan.

Apa yang
dipersiapkan
membangun sistem jaringan
VPN yang memungkinkan setiap
staf LBH Jakarta dapat
mengakses database sistem
informasi, dan mengubah skema
kerja masing-masing staf.

Kenaikan
laporan aduan
Sebelum adanya pandemik
jumlah aduan itu maksimal 10,
aduan namun setelah pandemik
naik, maksimal 15 aduan.
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Meski begitu LBH Jakarta menyadari bahwa kebijakan layanan konsultasi hukum secara online ini
masih cenderung ‘bias’, karena yang dapat mengakses layanan tersebut adalah orang-orang yang
memiliki kemampuan atau melek teknologi. Sedangkan banyak dari warga kelas menengah bawah
yang merupakan bagian dari warga miskin, notabenenya tidak semuanya adalah warga yang melek
teknologi. Meski begitu, pada akhirnya untuk mencegah kemungkinan terburuk adanya penularan
wabah pandemi COVID-19 terus menerus, mau tidak mau LBH Jakarta memutuskan untuk tetap
memberlakukan layanan konsultasi hukum secara online agar dapat menjamin eksistensi
pemenuhan hak akses keadilan bagi masyarakat.
Selain itu, untuk aktifitas pengorganisasian komunitas maupun
pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh lembaga
donor maupun pemerintah, dialihkan juga pelaksanaannya
secara online. Pengalihan ini dilakukan dengan melakukan
komunikasi, pemberitahuan, dan diskusi dengan pihak-pihak
terkait. Pengalihan pelaksanaan program ini juga berimbas pada
perubahan skema anggaran dana yang diterima, dimana ada
sejumlah perubahan (penambahan dan pemotongan)
anggaran untuk diadaptasikan dengan model skema jarak jauh
demi menghindari kegiatan secara langsung yang berpotensi
mempercepat penularan wabah pandemi COVID-19.
Aktivitas-aktivitas seperti seminar, diskusi publik, konsolidasi
antar jaringan, hingga pelatihan (training) bagi komunitas
masyarakat juga dilakukan secara online. Akan tetapi
pengalihan wahana aktivitas ini bukanlah tanpa hambatan,
karena terkadang dalam penyelenggaraannya terdapat
hambatan teknis, seperti kualitas jaringan internet yang
terkadang buruk, room meeting yang mengalami gangguan
teknis, dan sebagainya. Meski begitu alih wahana ini juga
nampak praktis, karena tidak terlalu membutuhkan begitu
banyak hal persiapan teknis penyelenggaraan acara selain
pembuatan poster informasi, undangan, daftar undangan, room
pertemuan, koneksi internet, dan sebagainya.
Begitu pula dengan aktivitas ranah penelitian/riset strategis, aktivitas ini termasuk aktivitas yang
cukup kompatibel dan mudah dialihwahanakan ke ruang digital. Koordinasi pekerjaan sehari-hari
dicukupkan melalui email, grup sosial media, dan rapat secara daring. Selain itu, pelaksanaan acara
seperti FGD, diskusi publik, dan sebagainya juga dilaksanakan secara daring dengan
mempersiapkan kebutuhan pertemuan secara daring. Meski begitu, aktivitas penelitian ini juga
sedikit mengalami hambatan karena LBH Jakarta belum membangun sistem database buku dan
jurnal elektronik yang mapan dan stabil, yang dengannya aktivitas penelitian yang dilakukan memiliki
keterbatasan akses terhadap sumber-sumber dokumen yang ada di LBH Jakarta. Meski begitu,
pemanfaatan rujukan penelitian tetap dilakukan secara maksimal mungkin dengan mengandalkan
sumber-sumber literatur yang dimiliki staf maupun yang ada di internet dan database LBH Jakarta.
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Selebihnya ada ranah-ranah aktivitas yang mendapatkan
tantangan pelaksanaannya selama masa wabah pandemi
COVID-19 dan pemberlakukan WFH (Work from Home) oleh LBH
Jakarta. Misalnya aktivitas penanganan dan pendampingan kasus,
yang mana aktivitas ini menjadikan staf yang melakukan aktivitas
tersebut sewaktu-waktu tetap melakukan pekerjannya di kantor,
seperti melengkapi pembuatan berkas dokumen hukum,
inventarisasi alat bukti, dan sebagainya. Selain itu ada juga
aktivitas di luar kantor yang kemudian mesti dikerjakan oleh staf
yang melakukan aktivitas penanganan dan pendampingan kasus,
seperti pendampingan di Kepolisian, di Kejaksaan, Pengadilan,
maupun di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Terhadap aktivitas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor ini, staf
LBH Jakarta yang melakukan hal tersebut diwajibkan untuk patuh
terhadap protokol kesehatan pencegahan penularan wabah
COVID-19. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan sangat
rentan akan penularan, dimana staf melakukan interaksi dengan
sejumlah orang banyak dan asing, di berbagai tempat. Untuk itu
staf diwajibkan minimal untuk selalu memakai masker, mencuci
tangannya, dan menghindari kontak fisik dengan orang lain.
Selain aktivitas penanganan dan pendampingan kasus, ada juga
aktivitas pekerjaan administratif yang dilakukan oleh staf di bidang
internal yang pelaksanaannya selama masa pandemi COVID-19
dalam sewaktu-waktu kerap dilakukan di lingkungan kantor. Hal
tersebut dikarenakan banyaknya berkas administratif yang
dibutuhkan tersimpan di kantor, dan ia tidak boleh dibawa pulang
ke rumah atau kediaman masing-masing staf. Walhasil dalam
pelaksanaannya, sebagian aktivitas pekerjaan administratif
dikerjakan di kantor.
Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang terus mengalami
kenaikan angka penularan wabah, akhirnya pada kisaran awal Juni
2020 LBH Jakarta memutuskan untuk membuat suatu protokol
pencegahan penularan virus COVID-19 di lingkungan LBH Jakarta
yang harus dipatuhi oleh setiap staf-nya. Dokumen protokol ini
dibuat dengan melibatkan seluruh staf LBH Jakarta dengan
mempertimbangkan segala masukan, saran, dan kritiknya. Dalam
pengerjaannya, dokumen ini memakan waktu sekitar 2-3 minggu
pengerjaan, dan baru selesai dirumuskan pada kisaran akhir Juni
dan awal Juli.

Siapa yang
tetap bekerja
ke lapangan
Walaupun menerapakan WFH,
namun ada beberapa pekerjaan
yang mewajibkan staf untuk
pergi ke lapangan/kantor.
Seperti tim penanganan kasus,
karena harus mendampingi
kasus seperti kepolisian,
pengadilan dll. Selain itu staf
internal yang harus mengurus
perihal admnistrasi dan
mengahruskan mereka untuk ke
kantor.

Pembuatan
protokol
pencegahan
Kasus Covid-19 yang terus naik
signifikan, mendorong LBH
Jakarta untuk membuat protokol
pencegahan virus di lingkungan
LBH Jakarta. Protokl ini selesai di
awal Juli.
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LBH Jakarta membagi dokumen protokol tersebut ke dalam beberapa kluster: 1) Saat Keberangkatan
ke LBH Jakarta; 2) Saat Berada di Lingkungan LBH Jakarta; 3) Saat Bekerja di Luar Lingkungan LBH
Jakarta, dan; 4) Saat Kepulangan dari LBH Jakarta. Secara keseluruhan, dokumen protokol tersebut
memuat aturan teknis pelaksanaan protokol pencegahan penularan COVID-19 yang terdiri dari
beberapa prinsip, seperti: selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, hindari kontak fisik
dengan orang lain, pembatasan fisik dengan orang lain, menghindari menyentuh wajah dengan
tangan, hindari menyentuh alat-alat bukan milik pribadi, dan lainnya. Di dalam protokol juga memuat
berbagai hal infrastruktur yang dibutuhkan oleh staf yang mesti disiapkan oleh pihak kantor LBH
Jakarta untuk mendukung pelaksanaan protokol. Protokol yang dibuat tersebut dikonsultasikan juga
kepada Ahli Kesehatan Masyarakat untuk di-review dan dimintakan saran/masukan, dan
dimungkinkan adanya perubahan protokol bila dirasa harus ada yang diubah.

Jenis protokol yang disusun
1) Saat
Keberangkatan ke
LBH Jakarta;

2) Saat Berada di
Lingkungan LBH
Jakarta;

3) Saat Bekerja di
Luar Lingkungan
LBH Jakarta,

4) Saat
Kepulangan dari
LBH Jakarta.

Protokol diterapkan secara bertahap sembari melengkapi kebutuhan infrastruktur yang dilakukan
oleh pihak Kantor LBH Jakarta. Meski begitu, protokol ini tetap membatasi segala kegiatan yang
berdimensi publik secara tatap muka dan langsung untuk tidak dilaksanakan di lingkungan LBH
Jakarta kecuali untuk situasi-situasi genting saja, misalnya seperti pertemuan atau rapat langsung
yang tidak dimungkinkan dilaksanakan secara online, pekerjaan administratif, pengerjaan berkas
dokumen hukum dan pengumpulan alat bukti, dan sebagainya. Protokol dibuat untuk menjawab
kebutuhan pencegahan penularan COVID-19 bagi staf yang sewaktu-waktu melaksanakan
pekerjaanya baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor LBH Jakarta.
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III. Praktik-Praktik Baik
Dalam kelanjutannya, ada beberapa praktik baik dalam pelaksanaan kegiatan operasional bantuan
hukum struktural LBH Jakarta pasca pemberlakuan WFH (Work from Home) dan penerapan protokol
pencegahan penularan COVID-19, antara lain:

Alih wahana kegiatan
secara daring/online (baik
itu rapat, FGD, diskusi
publik, dll.) telah membuat
penyelenggaraan acara
menjadi lebih praktis dan
mudah secara teknis
penyelenggara;

Animo masyarakat yang cukup
tinggi untuk mengakses layanan
bantuan hukum LBH Jakarta
secara daring/online, yang
nampak dari meningkatnya
jumlah aduan dan permohonan
konsultasi hukum secara daring,
banyaknya kegiatan-kegiatan
diskusi publik secara daring
yang diselenggarakan dan
terlibat masyarakatnya,
dan lain sebagainya;

Pembuatan protokol
pencegahan penularan
wabah pandemi COVID-19
untuk mengakomodir
kepentingan para staf
yang sewaktu-waktu tetap
melaksanakan
pekerjaannya di dalam
lingkungan kantor maupun
luar lingkungan kantor;

Penurunan drastis kegiatan
secara langsung-tatap
muka di lingkungan kantor
untuk menghindari potensi
penularan wabah virus
COVID-19;

Penyediaan infrastukrur
penunjang untuk
pencegahan COVID-19,
seperti penyediaan
masker khusus bagi staf,
tempat penyimpanan
barang-barang dari luar,
penyediaan handsinitizer,
penyediaan alat pelindung
wajah (face shield), dan
lain sebagainya;

Perawatan dan
pembersihan lingkungan
kantor termasuk bendabenda inventaris di
dalamnya secara berkala
dengan menggunakan
cairan pembersih, dan
sebagainya;

Kepatuhan staf untuk
melaksanakan protokol
pencegahan COVID-19
pasca diberlakukannya
protokol tersebut secara
bertahap
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IV. Tantangan dan Strategi Mitigasi
Meski begitu ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh LBH Jakarta dalam melaksanakan
operasional bantuan hukum selama masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan WFH
(Work from Home), antara lain:
Rentannya staf yang melakukan aktivitas pekerjaan di dalam lingkungan kantor (seperti pekerjaan administratif,
pembuatan berkas dokumen hukum, pengumpulan alat bukti, dll.) dan di luar kantor (pendampingan dan
penanganan kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan)
terhadap potensi penularan wabah pandemi COVID-19.
Di sisi lain, di beberapa instansi di luar lingkungan LBH Jakarta secara kondisi faktual di lapangan cukup berpotensi
menimbulkan penularan wabah virus COVID-19. Misalnya di pengadilan, dimana banyaknya orang yang hadir justru
tidak menjadikan adanya ruang jarak antar fisik individu yang ada di sana. Untuk itu masing-masing staf diwajibkan
untuk mematuhi protokol secara ketat yang protokol tersebut telah dibuatkan dan diberlakukan oleh LBH Jakarta.
Pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 membutuhkan kesadaran kuat dari masing-masing individu staf LBH
Jakarta. Di sisi lain, protokol belum mencantumkan mekanisme pengawasan efektif seperti apa yang dapat menjamin
pelaksanaan secara konsekuen dan kontinu terhadap protokol oleh staf LBH Jakarta. Akhirnya pelaksanaannya
diserahkan pada kesadaran masing-masing individu staf LBH Jakarta
Kesulitan mengakses data dan informasi, baik itu yang ada di perpustakaan LBH Jakarta maupun di instansi-instansi
pemerintahan, mengingat masih diberlakukannya WFH (Work from Home) dan kondisi pandemi COVID-19 di wilayah
DKI Jakarta yang menunjukkan peningkatan dari hari ke hari.
Untuk mengatasi hal ini, LBH Jakarta mengupayakan pemaksimalan akses data dan informasi secara digital, baik itu
melalui email, arsip database sistem informasi digital, dan lain sebagainya.

Banyaknya barang-barang bukan milik pribadi di dalam kantor, yang berpotensi menjadi benda kontaminasi virus
COVID-19. Untuk itu pihak kantor LBH Jakarta melakukan penyemprotan dan pembersihan dengan cairan
pembersih terhadap benda-benda yang ada di lingkungan kantor LBH Jakarta.
Pelaksanaan kegiatan secara daring (baik itu konsultasi hukum, diskusi publik, FGD, dll.) hanya dapat diikuti oleh
partisipan yang melek teknologi. Ada sebagian kelompok masyarakat (terutama warga kelas ekonomi menengah ke
bawah) yang tidak dapat terlibat untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena tidak melek teknologi maupun tidak
memiliki infrastruktur teknologi itu sendiri.
Pelaksanaan kegiatan secara daring (baik itu konsultasi hukum, diskusi publik, FGD, dll.) berpotensi akan adanya
dampak gangguan kesehatan mental bagi para staf LBH Jakarta, karena kegiatan ini menguras energi, fokus, pikiran,
dan konsentrasi berkali lipat ketimbang kegiatan yang diselenggarakan secara langsung-tatap muka. Meski begitu
pihak kantor LBH Jakarta sudah memberikan kesempatan pengaduan/laporan khusus bagi staf LBH Jakarta jika
mengalami gangguan kesehatan mental selama WFH (Work from Home), dapat mengajukan semacam rehat atau
cuti untuk memulihkan keadaan kesehatan mentalnya.
Belum ada kebijakan khusus penyelenggaraan test swab massal bagi seluruh staf LBH Jakarta, karena belum ada
alokasi anggaran yang meng-cover, dan juga perbedaan domisili masing-masing seluruh staf LBH Jakarta (yang
berbeda kota, kabupaten, dan provinsi).
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V. Penutup
Kondisi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia dan DKI Jakarta khususnya, telah
membuat berbagai macam organisasi termasuk LBH Jakarta untuk mengubah
pola aktivitas operasional pekerjaan bantuan hukum strukturalnya, dari yang
dilakukan secara langsung dan tatap muka, dialihwahanakan ke media digital
dengan pelaksanaan kegiatan secara daring.
Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan secara daring ini tidak bisa sepenuhnya
dilakukan, mengingat ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tetap dilaksanakan
secara langsung, seperti penanganan kasus hingga pekerjaan administratif. Untuk
itu berbagai langkah seperti pembuatan protokol pencegahan penularan COVID19 hingga penyediaan infrastruktur penunjang pencegahan COVID-19 dilakukan
oleh LBH Jakarta.
Atas alihwahana kegiatan ini adalah sejumlah resiko yang menghampiri: tidak
maksimalnya pemenuhan hak akses keadilan kepada target grup tertentu karena
terkendala infrastruktur dan penguasaan kemampuan digital, kerentanan
terganggunya kesehatan mental para staf LBH Jakarta, dan kesulitan akses
informasi dan data yang mestinya diakses secara mudah.
Atas potensi dampak dan tantangan serta mitigasi resiko tersebut, diperlukan
sejumlah dukungan baik dari segi kemampuan sumber daya, kesiapan sistem,
hingga dukungan finansial penunjang untuk memastikan layanan bantuan hukum
struktural tetap berjalan semaksimal mungkin dan tetap menunjang keamanan
serta kesehatan diri (fisik dan mental) bagi masing-masing staf LBH Jakarta.
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5. Bantuan Hukum Pers
di Masa Pandemi

Oleh, Ade Wahyudin,
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)

I. Tentang LBH Pers
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah lembaga nirlaba yang diprakarsai
oleh beberapa orang advokat muda yang tergabung dalam komite Pembela kebebasan
Pers (KPKP) bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada 11 Juli 2003,
bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta yang kemudian menjadi hari lahir LBH Pers. LBH Pers
telah terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU0079057.AH.01.07 Tahun 2016.
Tujuan pendirian LBH Pers sendiri adalah Memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi
manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia,
Memperjuangkan kebebasan pers kebebasan berekspresi dan hak atas informasi,
Memperjuangkan hak berserikat, serta membela harkat, martabat dan kesejahteraan para
jurnalis serta pekerja pers dan memperjuangkan penegakan hukum atas karya cipta
jurnalistik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, LBH Pers memiliki aktifitas utama yaitu: Memberikan
bantuan hukum, Melakukan pendidikan dan pelatihan, Melakukan penelitian,
kampanye dan pengembangan jaringan, dan Melakukan advokasi kebijakan
Sejak LBH Pers berdiri, telah menangani ratusan kasus jurnalis, media, kebebasan
berekspresi dan berpendapat hingga hak karya cipta jurnalistik baik itu di pengadilan
maupun di luar pengadilan dan juga berjaringan dengan koalisi masyarakat sipil lainnya
di beberapa isu seperti kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
LBH Pers juga aktif dibeberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam
mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi
dan kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa jaringan
regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Asia
Tenggara, seperti Media Defence Southeast Asia ( MD Sea), Advocate for
Freedom of Expression Coalition - Southeast Asia ( AFEC - SEA ) dan juga South
East Asia Public Interest Lawyers (SEAPILS).
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II. Bantuan Hukum Pers
Diawal Pandemi
Wabah virus berdampak kepada semua sektor tidak terkecuali
sektor hukum atau sektor bantuan hukum. LBH Pers menerapkan
kebijakan kerja dari rumah (WFH) pertanggal 16 Maret 2020.
Sistem kerja dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus
Covid-19 yang sangat massif di Jakarta. Sistem kerja dari rumah
diberlakukan untuk semua staf tidak terkecuali para pengacara
publik. Namun pekerjaan yang sifatnya pendampingan hukum
yang tidak disediakan fasilitas online, pengacara publik harus tetap
keluar rumah mendampingi para klien. Bahkan di awal-awal
pandemi pada maret 2020 banyak Lembaga peradilan belum
menerapkan libur atau acara online, seperti sidang yang harus
datang ke pengadilan, pemeriksaan saksi yang harus datang ke
kantor kepolisian dan beberapa mediasi di Dinas Ketenagakerjaan.
Baru pada akhir Maret 2020, Pengadilan mulai menggunakan
sidang virtual atau online menggunakan aplikasi zoom. Sedangkan
kepolisian masih tetap menggunakan sistem pemeriksaan offline,
namun sempat beberapa kali kami mendampingi pemeriksaan
saksi secara online melalui zoom meeting. Penyidik berada di
Polda Jawa Barat, Saksi berada di Tangerang dan Kami kuasa
hukum ada dibeberapa wilayah seperti Bogor dan Jakarta.
Bagi kami yang biasa bekerja di lapangan, kerja dari rumah (WFH)
adalah hal yang baru dan kebiasaan baru. Bahkan di minggu
pertama dan kedua sempat mengalami kebingungan dan
kejenuhan bekerja. Namun pada minggu ketiga, keempat dan
seterusnya kami mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru.
Meskipun persidangan masih tetap ada yang menuntut untuk
sidang secara offline dan kami terpaksa keluar dari rumah untuk
pergi ke pengadilan.
Meskipun pandemi melanda, aktifitas bantuan hukum tetap
berlangsung bahkan semakin disibukkan dengan banyaknya
aduan kasus. Kasus kriminalisasi aktifis dan jurnalis mewarnai di
awal-awal pandemi berlangsung begitu juga dengan kasus-kasus
pelanggaran ketenagakerjaan bagi pekerja media.
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Setelah Pemerintah menetapkan status kedaruratan Kesehatan
masyarakat atas dampak pandemi virus corona Covid-19. Kami
memprediksi akan ada arus pelanggaran ketenagakerjaan
khususnya di sektor pekerja media. Oleh karenya LBH Pers
bersama AJI Jakarta sejak akhir Maret 2020 membuka posko
pengaduan ketenagakerjaan bagi pekerja media.
Kondisi ekonomi yang terus memburuk akibat penyebaran Covid19 sejak awal 2020 lalu berdampak pula pada keuangan
perusahaan, termasuk media. LBH Pers dan AJI Jakarta menerima
setidaknya 114 pengaduan terkait pelanggaran ketenagakerjaan.
Pengadu merupakan wartawan maupun pekerja media dari 28
perusahaan atau grup perusahaan media dan 2 lainnya pekerja dari
perusahaan non media
Data dihimpun berdasarkan pengaduan yang kami diterima melalui
Posko Pengaduan yang dibuka sejak 3 April hingga 12 Agustus
2020. Posko ini akan terus dibuka untuk menerima aduan dari
wartawan maupun pekerja media yang terdampak Covid-19.
Rincian pengaduan Ketenagakerjaan Pekerja Media hingga hari ini berjumlah 114
pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

114

Pengaduan

53

42

39

16

THR

Dirumahkan

PHK

Pemotongan
/Penundaan

3

3

2

2

Perusahaan
tidak mengupah

Pengurangan hak

Pensiun dini

WFO di masa
pandemi

1

1

1

11

Mutasi
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Upah tidak
dibayar

KATEGORI
PENGADUAN

Dari data pengaduan tersebut, terdapat 11 kategori pengaduan. Dari terkait THR hingga
upah tidak di bayar. THR menjadi paling tinggi karena hari raya Idul Fitri jatuh pada bulan
Mei yang juga kondisi saat itu kondisi darurat Kesehatan karena wabah virus Covid-19.
Selanjutnya disusul dengan pemotongan upah dan dirumahkan.
Jumlah pengadu ini bukanlah jumlah yang sudah pasti perorangan, namun dibeberapa
kasus pengadu hanya mewakili kelompoknya sedangkan anggotanya yang juga korban
tidak dicantumkam pengadu. Sehingga jumlah penerima manfaat dari bantuan hukum
melebihi jumlah pengadu yang terdata.
Selain kasus ketenagakerjaan, kasus kekerasan, kriminalisasi kepada jurnalis dan aktvis
tetap berlangsung.
Untuk kasus kriminalisasi, dalam kurun waktu Maret hingga Agustus 2020 LBH
Pers menerima tujuh aduan kasus. Yang kesemuanya dikriminalisasi
menggunakan UU ITE.

III. Praktek Bantuan Hukum
Pers di Masa Pandemi
Masa Pandemi merubah banyak kebiasaan pada perilaku aktifitas bantuan hukum. Khusus
dalam kategori ini kami membagi dua, yaitu kategori internal dan kategori eksternal.

INTERNAL
1. Mekanisme kerja sejak Maret hingga Agustus 2020 menggunakan
mekanisme kerja dari rumah atau work from home. Kecuali untuk kegiatankegiatan mendesak dan penting, para pengacara atau staf bisa melakukan
kerja di kantor atau di lapangan namun tetap memperhatikan protocol
Kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak.
2. Membatasi jumlah orang di kantor atau maksimal 50% dari kehadiran
normal
3. Tidak melakukan rapat-rapat offline di kantor maupun di luar kantor. Jika
diharuskan untuk rapat offline maka pilihan tempat terbuka harus
direkomendasikan dengan mematuhi protocol Kesehatan.
4. Menyediakan alat-alat disinfektan di kantor.
5. Tidak membuka konsultasi hukum offline secara massal. Konsultasi
hukum diutamakan melalui konsultasi online.
6. Menunjuk satu staf untuk memantau kesehatan para staf
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EKSTERNAL
1. Sidang Teleconfference

Meskipun negara dalam keadaan darurat Kesehatan, persidangan di
pengadilan masih tetap berlangsung. Beberapa persidangan masih
menerapkan system sidang konvensional atau offline dan beberapa
persidangan sudah menggunakan sidang teleconference atau online.
Persidangan online tidak bisa terhindarkan karena proses
persidangan memiliki jangka waktu untuk segera diselesaikan,
sehingga majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan persidangan
melalui
teleconference.
Sidang
teleconference
memiliki
keterbatasan yang cukup signifikan seperti akses publik untuk
melihat secara langsung perkara yang disidangkan.
Pengalaman kami saat bersidang di PTUN tentang gugatan
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau gugatan Internet
Shutdown, beberapa kali dilakukan sidang teleconference. Agenda
sidang yang dilakukan secara teleconference adalah pemeriksaan
saksi dan putusan. Dari segi positif, sidang teleconference memiliki
peluang untuk tim kuasa hukum yang memiliki banyak pengacara
bisa mengikuti persidangan. Namun dari segi kekurangan kami
mencatat beberapa hal:
Pertama, persidangan hanya terbatas disaksikan oleh para
pihak. Pengadilan tidak memfasilitasi public untuk menyaksikan
persidangan dengan alasan keterbatasan alat yang dimiliki oleh
pengadilan meskipun sifat dari persidangan tersebut adalah
persidangan terbuka untuk umum.
Kedua, aspek keamanan digital. Dalam persidangan virtual, akun
zoom pengadilan mengalami “serangan” seperti peserta zoom
yaitu anggota tim kuasa hukum akunnya diambil alih oleh orang
tidak dikenal dan diidentifikasi orang tersebut adalah bukan
orang Indonesia.
Dua hal yang disebutkan di atas, sebenarnya merupakan kendala
teknis yang apabila pengadilan memiliki sumberdaya orang yang
dalam hal tersebut, maka persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi
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2. Sidang Teleconfference
Pemeriksaan di kepolisian mayoritas masih menggunakan pemeriksaan
konvensional atau pemeriksaan secara offline dengan datang langsung
ke kantor kepolisian. Namun LBH Pers sempat mendampingi
pemeriksaan saksi secara online melalui zoom meeting.
Pemeriksaan online waktu itu dilakukan karena wilayah tempat
terperiksa berada di kota yang berbeda dengan wilayah kepolisian
yang menangani kasus tersebut. Seperti terperiksa berada di Depok
dan Pemeriksa yakni penyidik kepolisian berada di Bandung. Pada
bulan April-Mei 2020, diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial
berskala besar. PSBB ini membuat orang tidak bisa melakukan aktifitas
ke luar kota. Dengan alasan tersebut pihak penyidik melakukan
pemeriksaan secara online yaitu menggunakan zoom meeting.
Pemeriksaan berlangsung layaknya pemeriksaan konvensional dan
yang membedakan adalah terkait tanda tangan terperiksa. Terperiksa
tidak melakukan tandatangan di akhir berita acara pemeriksaan. Para
penyidik hanya merekam wawancara pemeriksaan sebagai lampiran
berita acara pemeriksaan.
Kelemahan dari pemeriksaan online ini adalah terperiksa tidak bisa
memastikan secara langsung berita acara pemeriksaan terperiksa.
3. Konsultasi Hukum Online
Sejak diberlakukannya Work from Home (WFH), praktis kami tidak
menerima konsultasi hukum secara offline. Konsultasi hukum langsung
tatap muka kami gantikan menjadi konsultasi hukum online.
Dari posko pengaduan ketenagakerjaan, kami membagi pengadu
kepada para pengacara di LBH Pers. Bagian admin pengaduan membagi
para pengadu kepada pengacara dan Menyusun waktu konsultasi.
Penyusunan waktu konsultasi menjadi penting karena menghindari
benturan dengan konsultasi lainya.
Melalui konsultasi hukum online tersebut, para pengacara akan
mengajukan beberapa pertanyaan persoalan hukum yang dialami,
setelah pengacara mendalami kasusnya, pengacara akan melakukan
konsultasi internal untuk keputusan pendampingan.
Konsultasi hukum secara online inipun bisa menjadi sebuah tantangan
apabila masyarakat yang hendak berkonsultasi tidak akrab dengan alat
telekomunikasi. Namun, meskipun ada masyarakat yang hendak
berkonsultasi secara offline tetap bisa datang ke kantor LBH Pers dan
membuat janji pertemuan dengan pengacara public. Cara pertemuan
secara offline hanya dilakukan dalam keadaan tertentu, atau dalam
kondisi segera atau darurat. Dan para pengacara public saat menerima
tetap menerapkan protokol Kesehatan.
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4. Pendampingan Hukum Melalui Ghost Lawyer
Banyaknya pengaduan kasus ketenagakerjaan membuat pekerjaan LBH Pers
semakin bertambah. Dan dengan kapasitas 3 standby lawyer, banyaknya
pengaduan akan tidak maksimal jika semuanya didampingi. Oleh karenanya,
kami menggunakan system pendampingan jarak jauh atau biasa kami sebut
Ghost Lawyer. Ghost lawyer sering kami gunakan untuk membela korban dan
salah satu target utamanya adalah pemberdayaan korban.
Ghost lawyer yaitu metode pembelaan sekaligus pemberdayaan kepada
masyarakat tertindas dimana masyarakat tersebutlah yang menjadi
pengacara bagi dirinya sendiri. Sedangkan pengacara/advokat, hanya
membantu di balik layar melalui pendidikan, membuatkan dokumen, dan
memberikan dukungan. Dalam ghost lawyer, masyarakat atau korbanlah yang
menjadi orang terdepan menangani kasusnya sendiri.
Contoh kasus yang ditangani LBH Pers adalah kasus PHK sepihak jurnalis berita
satu Jacko Simanjuntak. Jacko maju ke PHI secara mandiri tanpa diwakili kuasa
hukum. Namun LBH Pers menyediakan draft dokumen-dokumen hukum seperti
gugatan, replik, pembuktian hingga kesimpulan. Pada 10 Oktober 2019 Majelis
Hakim Pengadilan HUbungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengabulkan Sebagian gugatan Jacko
Ghost lawyer membantu kami untuk tetap mendampingi kasus meskipun
kasus yang didampingi cukup banyak.
Karena seringnya praktek ghost lawyer ini digunakan, saat ini kami sedang
Menyusun buku panduan advokasi ketenagakerjaan untuk pekerja
media. Buku panduan advokasi ini akan bersifat sangat teknis dan
normative yang memuat dari regulasi hak-hak pekerja, surat menyurat
dari proses bipartite hingga tripartit, contoh-contoh surat pencatatan
persilisihan di Dinas Ketenagakerjaan, gugatan, jawaban hingga contoh
kesimpulan.
Buku panduan advokasi ketenagakerjaan ini akan memudahkan kami untuk
melakukan pendampingan ghost lawyer, seperti surat yang mereka bikin
kemudian dikroscek atau direview oleh para pengacara pendamping. Setelah
surat diperiksa oleh pengacara, maka kami kirimkan Kembali kepada korban
untuk dikirimkan menggunakan atas nama mereka pribadi. Begitu juga dengan
proses hukum lainya. Para korban yang lebih dahulu membuat kemudian LBH
Pers melakukan pengecekan konten hukum.
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Dua hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan mekanisme Ghost
Lawyer:
Komitmen korban untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Komitmen
mengadvokasi diri sendiri menjadi hal penting dalam strategi bantuan
hukum. Hal ini juga yang membedakan pendampingan antara pengacara
profit dan pengacara bantuan hukum. Korban dari awal harus disadarkan
akan hak-hak hukumnya untuk melakukan sebuah tindakan advokasi atau
membangun kepercayaan diri dari korban untuk melawan.
Kemampuan dasar advokasi. Kemampuan dasar yang dimaksud adalah
korban bisa melakukan secara mandiri seperti membuat surat menyurat,
berkomunikasi dihadapan public ataupun lawan dan pengontrolan
emosional. Dibanyak kasus, korban tidak mampu mengontrol emosi saat
ketemu lawan atau bahkan untuk berhadapan dengan media.
Pertimbangan emosional juga menjadi penting karena advokasi dengan
emosional akan membuat Langkah tidak teratur. Dalam hal kemampuan
dasar terdapat dua kategori:
A. Dokumen hukum semua disediakan oleh pengacara pendamping
atau korban hanya menerima dokumen yang sudah jadi dan korban
tinggal melakukan eksekusi.
B. Dokumen hukum semua disediakan oleh pengacara pendamping
atau korban hanya menerima dokumen yang sudah jadi dan korban
tinggal melakukan eksekusi.
Pendamping harus memiliki agenda review berkala langkah-langkah
yang sudah dilakukan. Agenda ini juga merupakan agenda evaluasi
Langkah advokasi. Tujuanya adalah memastikan Langkah yang dilakukan
masih pada rambu-rambu tujuan/target advokasi.
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IV. Penutup
Di masa wabah melanda, kecenderungannya kasus hukum meningkat. Baik itu
kasus hukum yang bersifat hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi sosial budaya.
Oleh karenanya lembaga bantuan hukum dituntut untuk terus bekerja bahkan
lebih ekstra dari biasanya karena pengaduan yang masuk cukup banyak.
Beberapa modus yang kami temukan dikasus ketenagakerjaan adalah adanya
moral hazard dari perusahaan yang memanfaatkan situasi wabah dengan
melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum
lainya. Dalam kondisi inilah para pemberi bantuan hukum harus memperjuangkan
lebih ekstra hak-hak masyarakat.
Di sisi lain, kapasitas kelembagaan mengalami keterbatasan seperti dari segi
finansial dan menejerial pekerjaan bantuan hukum.
Dalam hal menejerial, forum diskusi antar Lembaga menjadi penting untuk
memberikan masukan sesame dan tentu saja memperkuat solidaritas antar
organisasi masyarakat sipil
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GLOSARIUM
E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran
perkara secara online, Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara
secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan
dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara
elektronik (PERMA 1 Tahun 2019).
E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian
proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara
penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau
bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya,
jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan
putusan/penetapan. E- Litigasi merupakan salah satu bentuk teknis
dari pelaksanaan E-Court.(PERMA 1 Tahun 2019).
Shadow Lawyer adalah metode penanganan kasus LBHM di mana kami
memantau dan mendampingi secara ketat pemberian saran hukum
kepada klien yang sedang menjalani perkara namun tidak langsung
atas nama dan pemberian kuasa oleh klien.
Lawyering adalah metode pemberian dan pendampingan bantuan
hukum secara langsung dengan berlandaskan atas hubungan hukum
antara klien dengan LBHM.
Rights Talk adalah kegiatan terjadwal secara daring yang bertujuan
sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat melalui
diskusi dan tanya jawab seputar isu-isu prioritas LBHM yang tengah
hangat atau/atau penting.
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GLOSARIUM
WFH adalah work from home (Kerja dari rumah
WFO adalah work from office (Kerja dari kantor)
THR adalah Tunjangan hari raya
Disinfektan adalah Bahan kimia (seperti lisol, kreolin) yang digunakan
untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik;
obat untuk membasmi kuman penyakit
Konsultasi online adalah konsultasi hukum yang dilakukan melalui
telepon atau media sosial.
Sidang konvensional/offline adalah sidang yang dilakukan dengan
datang langsung ke pengadilan.
Sidang online adalah sidang yang dilakukan dengan menggunakan
saluran internet atau biasa disebut teleconference.
BAP online adalah pemeriksaan kepolisian yang
menggunakan saluran internet atau alat komunikasi lainya.

dilakukan

PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar
Ghost lawyer adalah kemandirian berperkara dan beracara sendiri
dalam proses hukum
Moral hazard adalah Bahaya moral terjadi ketika salah satu pihak
dalam transaksi memiliki peluang untuk menanggung risiko tambahan
yang berdampak negatif pada pihak lainnya. Keputusan ini didasarkan
bukan pada apa yang dianggap benar, tetapi apa yang memberikan
tingkat manfaat tertinggi, karenanya merujuk pada moralitas.
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Thank you for your
support to our work
for humanity!
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