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SAMBUTAN

LBHM menyadari sebagai lembaga yang
bergelut di sektor publik, memastikan
ketersediaan laporan tahunan kelembagaan
yang disampaikan kepada publik secara
berkala
menjadi
penting
dilakukan.
Komitmen tahunan ini memang menjadi
bagian yang akan dan selalu disampaikan
kepada publik.
Meskipun masih situasi pandemi Covid-19,
gerakan bantuan hukum masih terus
berjalan. Secara rutin laporan tahunan kami
menampilkan data-data terkait bantuan
hukum
dari
segi
penanganan
kasus,
penyuluhan hukum yang tersebar di 3 (tiga)
rumah tahanan negara dan pemberdayaan
hukum di komunitas yang masing-masing
berbasis di Jakarta. Sepanjang 2021, aktivitas
penyuluhan hukum kami kombinasikan
dengan kerja riset untuk mengetahui
seberapa
banyak
kasus
kekerasan,
pemenuhan akses bantuan hukum dan
terjadinya
pemerasan
yang
menyasar
tahanan kasus-kasus narkotika dan non
narkotika. Uraian atas hal ini sudah
disampaikan dalam kanal media sosial kami.
Di penghujung tahun 2021, LBHM terlibat
sebagai anggota Kelompok Kerja Disabilitas
Mental yang dibentuk Menteri Hukum dan
HAM. Keterlibatan ini memikul beban kerja
yang berat. Tapi dengan kolaborasi dan
dukungan yang luar biasa dari semua pihak
yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu,
kami tidak akan menyerah menghadapinya.

M. AFIF QOYIM
DIREKTUR LBHM

02

Because Every Human Matters

SAMBUTAN
Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-nya kepada kita semua, sehingga
penyusun laporan akhir tahun ini dapat
terselesaikan
Adapun tujuan dari penulisan dari laporan
akhir tahun ini adalah sebagai bentuk
pertanggung jawaban LBH Masyarakat
(LBHM)
kepada
konstituen
atas
kepercayaannya kepada LBH Masyarakat
untuk
melakukan
kerja-kerja
bantuan
hukum berupa advokasi hukum maupun
advokasi kebijakan. Selain itu, laporan akhir
tahun ini juga bertujuan untuk meminta
masukan kepada segenap konstituen LBH
Masyarakat atas kegiatan bantuan hukum
yang yang telah dilakukan oleh LBH
Masyarakat untuk peningkatan kinerja di
tahun-tahun mendatang.
Di masa pandemi ini, LBH Masyarakat
(LBHM) tetap terus berusaha maksimal
dalam melakukan kegiatannya, dengan
segala keterbatasan situasi di masa pandemi
COVID-19. Saran dan kritik membangun
sangat diharapkan demi kesempurnaan
dalam kerja-kerja kami yang tertuang dalam
penulisan laporan akhir tahun ini.
Dalam kesempatan ini, Dewan Pengurus
LBH Masyarakat mengucapkan terima kasih
kepada semua pi hak yang telah membantu
dalam penyusunan Laporan akhir tahun ini.
Akhir kata, saya selaku Ketua Dewan
Pengurus berharap laporan ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak serta dapat
membantu bagi kemajuan pada dunia
bantuan hukum di Indonesia. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa membalas semua kebaikan
yang telah dilakukan. Amin.

ORI RAHMAN, S.H.
KETUA DEWAN PENGURUS
PERKUMPULAN LBHM
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VISI
Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang
sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan
memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan
dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta
pemenuhan hak asasi manusia di dalam suatu negara
hukum yang demokratis, berkeadilan sosial, dan
menghormati hak asasi manusia.

MISI
Memberdayakan dan mengembangkan seluruh
potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat
melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk
masyarakat serta mendorong penegakan hukum,
pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia
di tengah kehidupan masyarakat.
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RINGKASAN

159

33

Pengaduan kasus yang
diterima LBHM di tahun 2022

Kasus telah LBHM dampingi secara
proses hukum. Mayoritas adalah kasus
Narkotika.

38

Litigasi Strategis dilakukan
sepanjang tahun 2021
JR Narkotika Medis, Gugatan War on Drugs,
& Korban Kebakaran Lapas Tangerang

4

Kampanye publik telah
dilakukan sepanjang
tahun 2022
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Pendampingan yang dilakukan
berhasil memberikan hasil baik
Tidak Divonis Mati, Rehabilitasi, Putusan
Minimal, & Pidana di bawah minimum,

4

Riset telah dipublikasikan
oleh LBHM sepanjang
tahun 2022

2
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ANALISIS
ISU
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NARKOTIKA
Sepanjang 2021, LBHM banyak melakukan kegiatan berkaitan
dengan isu narkotika, seperti pendampingan dalam litigasi,
melakukan litigasi strategis, diskusi-diskusi, pemberdayaan
masyarakat, riset, serta kegiatan advokasi non litigasi lainnya.
Kerja-kerja yang dilakukan oleh LBHM tersebut tidak lepas
dari kesadaran bahwa UU Narkotika di Indonesia cukup
bermasalah.

LBHM secara
konsisten
memperjuangkan hak
atas kesehatan bagi
klien yang merupakan
pengguna narkotika
dengan
mengupayakan akses
kesehatan serta
menjauhkan pidana
penjara.

Maka dari itu, dalam penangan kasus, LBHM secara konsisten
mendampingi orang-orang yang telah secara salah masuk
dalam proses peradilan pidana, baik seorang pengguna yang
alih-alih diterapkan pasal 127 UU Narkotika, tetapi justru
pasal yang digunakan adalah penguasaan narkortika dalam
Pasal 112 UU Narkotika. Bahkan, tidak jarang juga dimasukan
dalam skema pelibatan jaringan gelap narkotika dalam Pasal
114 UU Narkotika. Dalam kasus-kasus yang demikian, LBHM
secara konsisten memperjuangkan hak atas kesehatan bagi
klien
yang
merupakan
pengguna
narkotika
dengan
mengupayakan akses kesehatan serta menjauhkan pidana
penjara. Selain hak atas kesehatan, LBHM juga memastikan
agar hak-hak tersangka/terdakwa yang didampingi tetap
terpenuhi dan tidak ada yang dicederai
Salah satu kasus yang telah ditangani oleh LBHM pada tahun
2021 adalah di mana pelaku merupakan anak yang ditangkap
akibat kepemilikan narkotika. Dalam kasus ini, LBHM melihat
bahwa proses yang diterapkan harus sesuai dengan UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),
yang mana salah satu asas yang terkandung di dalamnya
adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu,
LBHM mengusakan untuk melakukan upaya diversi dan
menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dengan
menjauhkan proses peradilan pidana bagi anak. Terkait
dengan hal tersebut, akhirnya anak tersebut berhasil
diajuhkan dari proses peradilan pidana dan dikembalikan
kepada orang tuanya.
Selain pendampingan litigasi kasus, sepanjang tahun 2021
LBHM juga terlibat dalam proses litigasi strategis, yakni
sebagai salah satu kuasa hukum dalam permohonan judicial
review UU Narkotika di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara
ini, LBHM turut mewakili pemohon yang merupakan tiga
orang ibu dari anak-anak yang menderita Cerebral Palsy yang
menginginkan adanya pengobatan yang menggunakan
narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana yang
sudah banyak berkembang di dunia internasional.
Di dalam kerja-kerja riset, pada Maret 2021, LBHM
mempublikasikan laporan penelitian mengenai pemenuhan
hak pengguna narkotika di masa pandemi covid-19. Melalui
penelitian ini, LBHM mencoba melacak bagaimana situasi
pemenuhan pengguna narkotika di masa pandemi COVID-19
ditengah gempuran stigma dan diskriminasi serta pandemi
berkepanjangan.
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NARKOTIKA
Kemudian,
kesadaran
akan
bermasalahnya
kebijakan
narkotika di Indonesia, akhirnya LBHM pada Juni 2021
menggugat Kepala BNN ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta. Gugatan ini merupakan respons dari
pernyataan war on drugs yang kembali dilontarkan oleh
Kepala BNN dalam konferensi pers.
LBHM menilai pernyataan war on drugs tersebut menjadi
berbahaya karena dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan
yang akan mengancam eksistensi negara hukum Indonesia
yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Pernyataan ini kemudian LBHM gugat ke PTUN
Jakarta dengan semangat agar mekanisme peradilan dapat
membatalkan kebijakan atau tindakan pejabat tata usaha
negara
yang
mengancam
sendi
negara
hukum
dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Walaupun pada
Desember 2021, Majelis Hakim PTUN Jakarta ternyata tidak
diterima karena Majelis Hakim menilai bahwa PTUN tidak
berwenang mengadili gugatan karena bukan merupakan
objek sengketa dalam tata usaha negara. Namun demikian,
hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat LBHM dalam
upaya perbaikan kebijakan narkotika yang lebih humanis ke
depannya.
LBHM juga senantiasa melakukan langkah-langkah advokasi
internasional untuk menunjang advokasi kebijakan narkotika
yang lebih humanis. Pada Desember 2021, LBHM bersama
dengan Harm Reduction Internasional dan AKSI mengirimkan
laporan bayangan ke Komite Hak Ekosob yang menjelaskan
bagaimana langkah punitif yang Indonesia ambil dalam
kerangka kebijakan narkotika mengorbankan banyak nyawa
dan masa depan anak muda. Pada bulan September 2021,
LBHM bersama IDPC dan Center of Excellence for Research
(CERiA), Malaysia, mendapatkan kesempatan untuk membuat
satu sesi di Asia Pro Bono Conference, berjudul “Ketika
Alternatif dari Pemenjaraan Bersifat Abusif”. Sesi ini
mengangkat isu rehabilitasi paksa yang marak menjerat
pengguna narkotika di Indonesia.
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HUKUMAN MATI
Pada tahun 2021, LBHM cukup sering bersinggungan langsung
dengan isu pidana mati. Mulai dari memberikan bantuan
hukum secara litigasi, melakukan riset, membuat diskusi, dan
melakukan advokasi non-litigasi lainnya. Tercatat ada 5
individu yang terancam dengan pidana mati dan 1 individu
berstatus sebagai terpidana mati yang ditangani oleh LBHM.
Dari total 6 kasus yang diterima, 2 kasus berhasil LBHM jauhi
dari pidana mati. Hal ini terjadi di wilayah DKI Jakarta dan
Sumatera Utara. Kedua individu dalam kasus ini memiliki
latar belakang yang sama, yaitu kemiskinan dan kerentanan
akan tipu daya, terlepas mereka adalah laki-laki. Mereka yang
tidak memiliki pekerjaan terpaksa melakukan tindak pidana
narkotika
demi
menutupi
kebutuhan
dirinya
dan
keluarganya. Perlu pekerjaan ekstra LBHM lakukan guna
meyakinkan para penegak hukum agar mereka tidak dihukum
mati.

Terlepas Pemerintah
Indonesia mengklaim
bahwa telah
memberikan bantuan
hukum, namun fakta
kenaikan angka
kenaikan kasus
hukuman mati menjadi
bukti bahwa minimnya
intervensi hukum dan
kebijakan/aturan yang
seharusnya dibangun...

Kasus DKI Jakarta sedikit lebih beruntung, mengingat
tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum pun tidak
mengarah ke penjatuhan hukuman mati meski barang bukti
narkotika dalam perkara ini dapat dikatakan cukup banyak.
LBHM meyakinkan bahwa tidak ada motif lain selain
menerima upah yang tergolong kecil dalam melakukan
perbuatannya tersebut. Yang mana secara matematis hal ini
menjadi tidak seimbang jika individu ini harus mendapatkan
hukuman mati. Beberapa alat bukti yang LBHM kumpulkan
dan sampaikan juga diterima untuk membuktikan bahwa
individu tersebut tidaklah terikat dalam jaringan/sindikat
internasional yang kerap melakukan perbuatan serupa,
melainkan ini kali pertama dilakukan dengan tujuan
kebutuhan ekonomi. Jika kasus di DKI Jakarta dikatakan
cukup memerlukan pekerjaan ekstra, kasus di Sumatera Utara
jauh lebih berat, mengingat sebelumnya individu ini
berstatus sebagai terpidana mati berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Medan. Di tingkat banding, LBHM bekerja
bersama dengan firma hukum yang juga memiliki konsentrasi
yang sama, yaitu penghapusan pidana mati. Individu ini
merupakan seorang sopir gelap, yang pada saat kejadian
terpaksa mengambil pekerjaan untuk mengantar narkotika
dalam jumlah yang besar. Kondisi Covid-19 yang merajalela
saat itu membuat individu ini tidak ada pilihan lain selain
mengambil pekerjaan tersebut. Di tingkat banding, LBHM
mencoba meyakinkan jika hukuman mati bukan solusi dalam
menyelesaikan
persoalan
hukum
narkotika,
ditambah
hukuman mati selalu menyasar kepada mereka yang miskin
dan rentan. Narasi hukum ditambah hak asasi manusia itu
ternyata diterima dan dipertimbangkan oleh Hakim tingkat
banding, sehingga hukuman individu tersebut dianulir.
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Tak hanya bantuan hukum litigasi yang LBHM berikan.
Berdasarkan pantauan media terkait kasus-kasus yang
terancam dengan hukuman mati pun langsung LBHM
intervensi. Terdapat 2 kasus di tahun 2021 yang LBHM lakukan
intervensi dengan mengirimkan sahabat pengadilan (amicus
curiae),
dengan
tujuan
dan
harapan
Hakim
dapat
mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang
ada di masyarakat. 1 dari 2 kasus tersebut dikatakan berhasil,
yaitu seorang Ibu yang dituntut hukuman mati karena
menerima narkotika dari seseorang yang tidak dikenal secara
dekat. LBHM coba memberikan potret perempuan dengan
hukuman mati yang saat ini menjadi hal yang acuh ditengah
kebijakan hukum Indonesia. Bahwa narasi hukuman mati
merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang kerap diterima
oleh kelompok perempuan adalah poin utama yang
disampaikan dalam penyampaian amicus curiae tersebut.
Beruntung perempuan ini tidak dihukum mati dan Hakim
sependapat terkait hal perempuan rentan dimanfaatkan oleh
jaringan narkotika, sehingga Hakim tidak sepakat jika
menjatuhi hukuman mati kepada Ibu tersebut.
Di tahun 2021, LBHM juga ikut berpartisipasi dalam beberapa
rangkaian kegiatan diskusi publik terkait tema hukuman
mati. Dalam kegiatan diskusi publik tersebut, LBHM kerap
menceritakan aktivitas bantuan hukum yang selama ini
dilakukan, begitu juga dengan penelitian-penelitian yang
sudah dilakukan. Misalnya dalam peluncuran penelitian yang
dilakukan
Harm
Reduction
International
(HRI)
yang
dilangsungkan pada November, 2021, LBHM berkesempatan
juga untuk menjelaskan advokasi yang sudah dilakukan
dalam isu hukuman mati. Dalam kesempatan itu, LBHM
menjelaskan bahwa sepanjang LBHM berdiri, 41 individu yang
terancam dengan pidana mati telah LBHM berikan bantuan
hukum. Dari 41 orang tersebut, 17 individu adalah perempuan.
Hasil yang didapat, dari 17 perempuan tersebut, semua
adalah tergolong sebagai korban relasi kuasa, berasal dari
pendidikan dan ekonomi rendah. Dalam proses peradilan,
mereka tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang layak,
mengalami
penyiksaan,
bahkan
ada
yang
mengalami
kekerasan seksual. Kabar baiknya, dari 41 orang tersebut, 25
orang berhasil dibantu sehingga mereka tidak mendapatkan
vonis pidana mati. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah,
mengingat
keberadaan
rentan
mereka
masih
kurang
perhatian dari pihak keluarga, penegak hukum dan publik.
Bahkan publik masih menarasikan kerentanan sebagai upaya
pembelaan yang dibuat-buat.
Terkait penjelasan tersebut, beberapa pihak yang hadir
dalam kegiatan diskusi tersebut menyepakati dengan narasi
yang LBHM sampaikan. Bahwa hal seperti ini tidak hanya
terjadi dalam lingkungan hukum Indonesia saja, melainkan
juga di beberapa negara lain yang masih menerapkan
hukuman mati. Kabar buruk lainnya adalah terdapat puluhan
orang Indonesia yang saat ini juga berhadapan dengan
hukuman mati di luar Indonesia. Mayoritas mereka adalah
pekerja
migran
dari
kelompok
perempuan.
Terlepas
Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah memberikan
bantuan hukum, namun fakta kenaikan angka kenaikan kasus
hukuman mati menjadi bukti bahwa minimnya intervensi
hukum dan kebijakan/aturan yang seharusnya dibangun,
guna
mencegah
terjadinya
praktik-praktik
penjatuhan
hukuman mati kepada kelompok rentan seperti perempuan
dan pekerja migran.
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LBHM turut aktif dalam menyumbang diskursus publik yang
tampak adem-ayem terkait masalah hukuman mati ini.
Bekerja sama dengan Death Penalty Project dan Universitas
Indonesia, LBHM meluncurkan sebuah penelitian tentang
persepsi publik terhadap hukuman mati. Penelitian ini
menampik anggapan yang menyatakan bahwa hukuman mati
mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia.
Justru penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan akan
semakin turun ketika publik mengetahui bahwa ada
alternatif lain dari hukuman mati atau ketika ada hak-hak
asasi manusia yang dilanggar dalam sistem peradilan. Pada
bulan Oktober 2021, LBHM juga melakukan diskusi publik
untuk memperingati hari anti hukuman mati sedunia. Kali ini,
LBHM mendiskusikan fenomena deret tunggu di Indonesia,
mencatat bagaimana narapidana hukuman mati harus
menunggu dengan penuh ketidakpastian, apalagi ketika
Presiden Joko Widodo berkata bahwa dirinya tidak akan
menerima grasi dari terpidana narkotika.
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LGBTIQ
Luasnya pandangan mengenai LGBTIQ sebagai sesuatu yang
melawan kodrat dan bertentangan dengan nilai moral
mayoritas menyuburkan sikap homofobik dan diskriminatif
terhadap kelompok LGBTIQ di Indonesia. Dalam konteks
Indonesia, situasi ini diperburuk oleh negara, baik secara
aktif melalui instrumen hukum yang diskriminatif kepada
komunitas LGBTIQ, ataupun secara pasif dengan pengabaian
terhadap stigma dan diskriminasi yang dialami komunitas
LGBTIQ. Inilah titik lemah pemenuhan, perlindungan, dan
penghargaan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga
LGBTIQ di Indonesia.

... situasi ini
diperburuk oleh
negara, baik secara
aktif melalui
instrumen hukum
yang diskriminatif
kepada komunitas
LGBTIQ, ataupun
secara pasif dengan
pengabaian terhadap
stigma dan
diskriminasi yang
dialami komunitas
LGBTIQ.

Pada tahun 2021, setidaknya ada tiga (3) jenis kasus yang
melibatkan kelompok LGBTIQ yang LBHM damping. Pertama,
kerentanan
dalam
pekerjaan.
LBHM
melakukan
pendampingan kasus seorang polisi yang dipecat karena
orientasi seksualnya. Pada Januari, LBHM memulai tahun 2021
dengan
mendaftarkan
upaya
hukum
banding
kasus
pemecatan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Semarang. Upaya hukum tersebut merupakan bentuk
perlawanan terhadap putusan PTUN Semarang yang dalam
putusannya adalah menolak gugatan terkait pemecatan
polisi tersebut dari institusi Polri yang telah diajukan pada
tahun 2020. Bahwa dalam kasus ini, seharusnya orientasi
seksual seseorang tidak boleh dijadikan dasar dalam
pemecatan karena tidak ada hubungan dengan kinerja dan
etos kerja seseorang. Namun, perjuangan dalam upaya
hukum harus terus berlanjut. Hal ini karena putusan banding
pada Maret 2021 justru menguatkan putusan PTUN Semarang.
Akhirnya, Desember 2021, Mahkamah Agung (MA) tidak juga
menjadi titik terang perlindungan terhadap LGBTIQ.
Kedua, kerentanan dalam privasi dan ancaman kriminalisasi.
Pada tahun 2021, LBHM mendampingi 2 dari 9 orang, yang
terdakwa kasus pornografi, pada tingkat banding. Kasus ini
bermula pada tahun 2020, pihak kepolisian Polda Metro Jaya
melakukan penggerebekan komunitas Gay dan 9 orang
dijadikan
tersangka
dengan
dugaan
memfasilitasi
penyediaan pornografi sebagaimana Pasal 33 jo. Pasal 7 UU
Pornografi. Dalam kasus ini, juga kebanyakan kasus yang
melibatkan LGBTIQ, UU Pornografi seringkali dijadikan dasar
untuk mengkriminalisasi mereka. Maka dari itu, konteks UU
Pornografi perlu dimengerti dengan baik. Dalam risalah
pembahasan UU Pornografi yang tertuang dalam naskah
akademik, dijelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar UU
Pornografi adalah nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, yang
salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Kemudian, dalam risalah tersebut juga
dijelaskan,
“meskipun
dalam
kehidupan
masyarakat
pendefinisian pornografi berbeda satu sama lain, pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik
di Indonesia dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal.”
Dengan demikian, arti penting sifat melawan hukum dalam
pengaturan pornografi adalah hanya apabila dilakukan di
ruang publik, sehingga negara tidak boleh masuk terlalu jauh
ke dalam kehidupan privat warga negaranya, apalagi jika
didorong atas dasar sikap homofobik atau kebencian tertentu
pada satu identitas. Hal ini karena akan mencederai hak atas
privasi warga negara yang diakui oleh konstitusi.
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LGBTIQ
Ketiga, krisis yang dialami LGBTIQ di masa pandemi.
Sepanjang tahun 2021, LBHM sebagai bagian dari Konsorsium
Crisis Response Mechanism (CRM) telah mendistribusikan
dana darurat kepada ratusan LGBTIQ yang kehilangan sumber
pendapatannya akibat pandemi dan pembatasan mobilisasi
yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun telah terdapat
langkah-langkah progresif seperti kemudahan yang diberikan
oleh Dukcapil bagi transpuan yang tidak memiliki KTP, masih
banyak anggota komunitas yang tidak bisa mendapatkan
bantuan sosial dan harus bergantung pada komunitas.
Mengingat tindakan diskriminasi dan persekusi bisa terjadi di
mana saja, Konsorsium CRM juga membina empat belas
paralegal dari berbagai provinsi.
Selain pendampingan beberapa kasus yang telah dilakukan,
LBHM juga aktif untuk melakukan advokasi terhadap kasus
ataupun fenomena yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari
keterlibatan LBHM dengan beberapa organisasi masyarakat
sipil lainnya yang turut aktif memperjuangkan hak dan
kebebasan komunitas LGBTIQ di Indonesia. Pada bulan
Desember 2021, Konsorsium CRM mengadakan dialog
nasional yang dihadiri oleh 44 organisasi masyarakat sipil
yang memperjuangkan kelompok rentan, seperti kelompok
LGBTIQ,
minoritas
agama,
orang
dengan
disabilitas,
masyarakat adat, dan kelompok populasi kunci HIV.
Pertemuan
ini
menghasilkan
deklarasi
nasional
yang
bertujuan untuk membentuk peraturan tentang kelompok
rentan dan kebijakan antidiskriminasi yang lebih inklusif bagi
semua.
Selain itu, LBHM juga berupaya mendorong keterlibatan
pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM kelompok rentan.
Salah satu program yang dikerjakan adalah melakukan dialog
dengan empat (4) kota/kabupaten di Indonesia, di antaranya
adalah Bandung, Wonosobo, Makassar dan Palu. Tujuannya
adalah mendorong kota/kabupaten tersebut untuk secara
khusus mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) dan program-program yang antidiskriminasi.
Dalam
pertemuan
tersebut,
hanya
satu
kabupaten yang baru memiliki peraturan daerah spesifik
peraturan daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak
Asasi Manusia. Daerah lainnya menyatakan sudah memiliki
program-program yang ramah hak asasi manusia, walaupun
masih belum memiliki perda spesifik tentang HAM. Hasil dari
pertemuan
tersebut,
kota/kabupaten
terlihat
memiliki
komitmen untuk mulai membahas perda mengenai hak asasi
manusia.
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HIV-AIDS
Pertumbuhan teknologi yang berkembang sampai hari ini
tidak serta merta menjawab persoalan diskriminasi bagi
kelompok rentan dan populasi kunci di Indonesia. Hal ini
terlihat dari suburnya stigma yang diterima oleh orang yang
hidup dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) (ODHIV).
Penyebaran informasi yang keliru didukung dengan kebijakan
yang diskriminatif semakin memarjinalkan ODHIV secara
struktural
di
berbagai
sektor
atau
sendi
kehidupan
bermasyarakat.

Persoalan struktural
yang dialami dan
dihadapi oleh ODHIV
tidak hanya lahir
dalam ruang publik,
tetapi juga pada dunia
pendidikan, pekerjaan,
penegakan hukum,
bahkan dalam
penanganan medis
sekalipun masih
ditemukan adanya
stigma dan
diskriminasi.

Sebagai organisasi yang aktif melakukan advokasi melalui
riset dan penanganan kasus, LBHM senantiasa mendorong
masyarakat dan setiap lini pembuat kebijakan agar mampu
mengadopsi sudut pandang yang humanis bagi ODHIV dan
populasi kunci. Persoalan struktural yang dialami dan
dihadapi oleh ODHIV tidak hanya lahir dalam ruang publik,
tetapi juga pada dunia pendidikan, pekerjaan, penegakan
hukum, bahkan dalam penanganan medis sekalipun masih
ditemukan adanya stigma dan diskriminasi. Hal ini tidak
hanya menutup akses kesehatan bagi ODHIV, namun
melanggengkan kesenjangan informasi tentang situasi dan
persamaan hak bagi ODHIV.
Pada penghujung tahun 2021, LBHM menerima pengaduan
dari
seorang
pekerja
atas
persoalan
hukum
berupa
pemutusan hubungan kerja karena statusnya sebagai ODHIV.
Ia merupakan seorang pekerja pada bagian kasir di salah satu
perusahaan di wilayah Depok, Jawa Barat. Statusnya sebagai
ODHA yang baru diketahui oleh pihak perusahaan setelah 5
tahun bekerja dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja
karena bertentangan dengan peraturan perusahaan tersebut.
Namun, pemutusan hubungan kerja ini dilakukan dengan
skema yang begitu jelas mendudukan relasi kuasa antara
perusahaan dan pekerja. Pihak perusahaan meminta agar
pekerja tersebut menandatangani surat perjanjian bersama
pemutusan hubungan kerja dan surat pengunduran diri yang
telah disediakan oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan
bahkan tidak menunjukan peraturan perusahaan maupun
perjanjian tersebut kepadanya, atau dengan kata lain,
pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan tanpa dasar
aturan dan prosedur yang jelas.
Sekalipun ia telah menjelaskan tentang statusnya sebagai
ODHIV yang tidak berpengaruh pada ruang lingkup
pekerjaannya
sebagai
kasir,
perusahaan
tetap
tidak
mentolerir
keberadaannya
dan
memintanya
untuk
mengundurkan diri. Upaya mendatangkan dokter khusus
yang biasa menerima kontrol dan memberi ARV baginya, juga
tidak membuat pihak perusahaan membuka mata atas
perbuatan diskriminatifnya. Hal ini telah jelas bertentangan
dengan semangat pemusnahan stigma dan diskriminasi bagi
ODHIV di Indonesia. Terlebih, Undang-Undang nomor 36
tahun 2009 Tentang Kesehatan dan salah satu regulasi
turunannya yakni Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21
tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, telah
tegas mengatur peran serta masyarakat dalam meniadakan
stigma dan diskriminasi bagi ODHIV baik di lingkungan
pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan semua
aspek kehidupan.
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HIV-AIDS
Pada tahun ini, perhatian yang lebih khusus LBHM berikan
untuk anak yang hidup dengan HIV. Bersama dengan Lentera
Anak Pelangi dan YAPPIKA Action-AID, LBHM membentuk
Jaringan Kerja Advokasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan
yang fokus melakukan advokasi kebijakan publik untuk anak
dengan HIV. Sejak 2020, jaringan kerja telah melayangkan
pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia tetapi
Ombudsman menyatakan bahwa mereka tidak menemukan
adanya maladministrasi dalam pelayanan farmasi terkait
ketersediaan
obat
ARV
bagi
Anak
dengan
HIV.
Menindaklanjuti hal itu, jaringan kerja mengadakan diskusi
publik “Ada apa dengan ARV untuk Anak dengan HIV? untuk
mendiskusikan bersama solusi dengan pihak-pihak terkait,
seperti Kementerian Kesehatan dan akademisi.
Kebijakan
HIV
juga
memperlihatkan
tren
yang
mengkhawatirkan dengan intervensi yang lebih masif
terhadap keluarga, di mana keluarga dianggap sebagai
benteng dalam upaya pembendungan ‘pengaruh buruk’ yang
berdampak pada infeksi HIV. Untuk mencegah intervensi HIV
dijadikan dalih pemberangusan hak sipol dan ekosob, LBHM
berpartisipasi di dalam dua Rapat Kerja Daerah Tahun 2021
yang diselenggarakan oleh KPAP DKI Jakarta dan KPA Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Pada kedua pertemuan
tersebut,
Novia
Puspitasari,
staf
program
LBHM,
mempresentasikan hasil penelitian “Intervensi Berbasis
Keluarga dalam Kebijakan HIV”. Ia menjelaskan tentang
bagaimana intervensi berbasis keluarga dalam kebijakan HIV
perlu untuk dirancang dengan berpegangan pada prinsip Hak
Asasi Manusia, menjunjung tinggi hak atas privasi dan hak
atas kesehatan pasien.
LBHM dalam menjalankan kerja advokasinya senantiasa
melakukan pemberdayaan bagi masyarakat melalui pelibatan
paralegal dan komunitas, termasuk dalam advokasi isu
HIV/AIDS. LBHM bekerja sama dengan Organisasi Perubahan
Sosial Indonesia, sebuah organisasi masyarakat sipil yang
fokus mendampingi pekerja seks, dalam menyediakan akses
layanan bantuan hukum melalui paralegal. Melalui pelibatan
paralegal dan komunitas ini, LBHM mampu melakukan
perluasan edukasi publik untuk mendorong perubahan
penilaian bagi orang dengan HIV/AIDS. Kolaborasi melalui
pendokumentasian kasus yang dilakukan oleh paralegal dan
komunitas sangat menunjang kerja advokasi dalam hal
menemukan fakta-fakta yang relevan pada pendampingan
yang dilakukan.
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KESEHATAN JIWA
Dewasa ini, stigma buruk terhadap Orang dengan Disabilitas
Psikososial (ODP) masih sering ditemukan dalam masyarakat
pada umumnya. Stigma itu akhirnya memperburuk kondisi
ODP, keluarga, dan orang-orang terdekat mereka. Ada banyak
kerugian dari kuatnya stigma terhadap ODP, salah satunya
adalah pemasungan ODP oleh keluarganya sendiri karena
malu, takut, atau bahkan tidak mengetahui cara menghadapi
ODP. Tidak berhenti sampai di sana, stigma juga memberi
hambatan sosial-politis bagi ODP. Misalnya, seringkali terjadi
kisruh perdebatan hak ODP untuk mengikuti pemilihan
umum. Beberapa kelompok masyarakat menganggap ODP
tidak dapat bertanggung jawab atas pilihannya sehingga
tidak perlu memiliki hak pilih, sementara beberapa elit
politik menjadikan isu pelibatan ODP dalam pemilu sebagai
alat pendulang dukungan. Belum lagi, stigma bahwa ODP
tidak berdaya, tidak dapat bertanggung jawab, tidak bisa
membuat pilihan, masih tercermin dalam produk hukum
yang berlaku di Indonesia hingga hari ini. Problematika
semacam inilah yang akhirnya membuat ODP masih menjadi
salah satu kelompok rentan yang masih belum bisa
menikmati sepenuhnya hak-haknya.

Stigma bahwa ODP
tidak berdaya, tidak
dapat bertanggung
jawab, tidak bisa
membuat pilihan,
masih tercermin
dalam produk hukum
yang berlaku di
Indonesia hingga hari
ini. Problematika
semacam inilah yang
akhirnya membuat
ODP masih menjadi
salah satu kelompok
rentan yang masih
belum bisa menikmati
sepenuhnya hakhaknya.

Selain stigma, permasalahan juga nampak di bidang layanan
kesehatan dan layanan lintas sektor. Pertama, terdapat
keengganan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan
jiwa, di samping masih belum meratanya kualitas layanan
kesehatan jiwa di Indonesia. Di lain sisi, regulasi yang telah
terbentuk dan berdampak hingga tahun 2021 belum cukup
komprehensif dalam memberi layanan kesehatan jiwa yang
maksimal. Misalnya, peraturan presiden nomor 82 tahun 2018
mengecualikan orang dengan tendensi bunuh diri dan adiksi
narkotika dari jaminan kesehatan nasional, walaupun kedua
gejala tersebut erat kaitannya dengan kesehatan jiwa. Di
samping itu, sejak 2019 kementerian kesehatan telah
menerbitkan regulasi standar pelayanan minimal (SPM)
bidang kesehatan, tetapi, lagi-lagi kebijakan ini belum
komprehensif,
sebab
SPM
bidang
kesehatan
hanya
memprioritaskan layanan bagi ODGJ berat. Namun demikian,
LBHM mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam upaya
penerbitan kebijakan terkait penyandang disabilitas maupun
isu kesehatan jiwa, salah satunya lewat regulasi standar
habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan
peraturan tentang akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas
di
bidang
hukum
dan
keadilan
maupun
pendidikan. Meskipun regulasi tersebut disahkan tahun 2020,
implementasi dari aturan-aturan tersebut bisa dikatakan
dimulai sejak 2021.
Sepanjangan
tahun
2021,
LBHM
tidak
melakukan
pendampingan litigasi bagi ODP yang berhadapan dengan
hukum. Namun, pada Agustus 2021, LBHM menerbitkan
penelitian terkait sistem dukungan pengambilan keputusan
untuk
ODP
dengan
melakukan
perbandingan
sistem
pengambilan keputusan dari beberapa negara seperti
Australia, Peru dan Kanada. Secara garis besar dalam laporan
ini menjelaskan kepada publik terkait prinsip-prinsip dasar
Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan (SDPK),
beserta implementasi dalam bentuk kebijakan di berbagai
negara. LBHM berharap Indonesia dapat mengembangkan
sistem pengambilan keputusan yang akomodatif bagi ODP,
mengingat pengampuan tidak lagi dapat menjadi solusi, dan
bahkan dilarang oleh CRPD. penelitian ini kemudikan
dipublikasikan dan didiseminasikan melalui diskusi publik.
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KESEHATAN JIWA
Selain itu, pada Oktober 2021, LBHM juga kembali
mempublikasikan laporan penelitian mengenai pemetaan
isu-isu
strategis
terkait
dengan
ODP.
Penelitian
ini
dilatarbelakangi masih banyaknya masalah terkait isu
disabilitas psikososial pasca ratifikasi CRPD pada 2011.
Penelitian ini menelusuri diskursus disabilitas psikososial
dalam 4 tema yaitu kesehatan, sosial, Hukum & HAM, serta
kebijakan publik melalui penelitian yang pernah dilakukan,
program dan kebijakan-kebijakan yang telah berhasil
ditetapkan di Indonesia. Penelitian ini juga didiseminasikan
melalui diskusi publik sebagaimana penelitian sebelumnya.
Selain
melakukan
penelitian
LBHM
juga
melakukan
kampanye
seperti
pembuatan
video,
screening
film,
peluncuran infografis, maupun diseminasi penelitian. LBHM
menyadari tidak mudah untuk melawan stigma terhadap ODP
yang mengakar di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, LBHM
berupaya memberikan suplai informasi yang lebih akurat
seputar ODP dan problem-problem di sekitarnya melalui
rangkaian infografis, kampanye, diskusi publik, dan produkproduk lainnya yang kami publikasikan. Misalnya, di awal
2021 LBHM mempublikasikan video pendek berisikan
keterangan ODP terkait informasi-informasi terkait mereka
yang kerap ditanyakan oleh masyarakat. Selain itu, LBHM juga
membuat acara nonton bareng film Xabi, sebuah film pendek
yang menangkap sekelumit kisah ODP dalam hidup mereka.
Di samping itu, LBHM mempublikasikan infografis dari
penelitian-penelitian yang telah dilakukan LBHM.
Selain penelitian dan advokasi/kampanye, LBHM juga
menyadari
pentingnya
peran
pemerintah
dalam
isu
kesehatan Jiwa. Oleh sebab itu, di penghujung 2021, LBHM
bersama Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) beserta beberapa instansi
pemerintah lainnya membentuk kelompok kerja untuk isu
disabilitas mental/psikososial yang diberi nama Pokja P5
HAM. kelompok kerja ini disahkan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan HAM. Pokja P5 HAM memiliki tujuan pemenuhan
hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental.
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Publikasi & Riset

Riset Dampak COVID-19 terhadap
Situasi Sosial, Ekonomi, dan
Hukum Kelompok LGBTQ
Bersama dengan Konsorsium CRM, LBHM
melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui dampak-dampak Covid-19 terhadap
kelompok LGBTQ, khususnya dalam aspek sosial,
ekonomi, dan hukum. Penelitian ini melibatkan
tiga ratus responden dengan karakteristik
SOGIESC meliputi Gay, Biseksual, dan Queer
laki-laki (GBQ), Lesbian, Biseksual, dan Queer
Perempuan (LBQP), transgender laki-laki (trans
laki-laki), dan transgender perempuan
(transpuan). Follow-up hasil penelitian ini
adalah pembuatan video animasi singkat terkait
penelitian. Video tersebut dipublikasikan di
media sosial Konsorsium CRM dan diputar
dalam perayaan Hari Visabilitas Transgender dan
Webinar Zero Discrimination.

Riset Komparasi Sistem Dukungan
dalam Pengambilan Keputusan.
Orang dengan disabilitas psikososial di
Indonesia masih sering dianggap bukan sebagai
subjek hukum yang sah. Keputusan mereka
seringkali diabaikan dan diambilkan oleh
pengasuh atau pengampu mereka. Padahal
Konvensi Internasional Hak Penyandang
Disabilitas telah menjelaskan bahwa
penyandang disabilitas memiliki kedudukan
hukum yang sama, dan negara harus mulai
mengedepankan Sistem Dukungan dalam
Pengambilan Keputusan (SDPK). Peneliti LBHM
menelusuri literatur-literatur untuk
menemukan prinsip-prinsip SDPK dan
membandingkan implementasi SDPK di enam
negara, yakni Australia, India, Swedia, Kenya,
Kanada, dan Peru. Hasil penelitian ini telah
diinformasikan ke pihak pemerintah yang
relevan dan juga organisasi masyarakat sipil.
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Riset Pemetaan Isu Disabilitas
Psikososial di Indonesia.
LBHM melakukan pemetaan isu disabilitas
psikososial, dengan melihat proyek dan
penelitian yang sudah pernah dilakukan di
Indonesia di isu ini. Hasil pemetaan dibagi ke
dalam empat bidang, yakni kesehatan, sosial,
hukum & HAM, dan kebijakan publik. Penelitian
pemetaan ini menemukan kebutuhan adanya
pendataaan orang dengan disabilitas psikososial
(ODP) secara detail, sistem monitoring dan
evaluasi implementasi kebijakan kesehatan jiwa,
pemerataan ketersediaan dan akses obat ODP,
serta harmonisasi peraturan dan undang-undang
agar sejalan dengan amanat dari Konvensi
Internasional Hak Penyandang Disabilitas.

Riset Pandangan Pembentuk Opini
dan Sikap Publik terhadap
Hukuman Mati di Indonesia
Sejak tahun 2020, Death Penalty Project
bekerja sama dengan LBHM dan Universitas
Indonesia untuk mengadakan penelitian
tentang persepsi publik terhadap hukuman
mati. Penelitian yang merangkum opini
masyarakat luas dan para ahli menemukan
bahwa penghapusan hukuman mati
dimungkinkan di Indonesia. Riset ini
menunjukkan bahwa dukungan terhadap
hukuman mati semakin menurun ketika
seseorang mengetahui secara detail tentang
pelaksanaan hukuman mati atau jika
disodorkan dengan hukuman selain pidana
mati. Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri
Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.
Presentasi penelitian turut ditanggapi oleh
perwakilan dari Kantor Staf Presiden dan
Badan Narkotika Nasional. Acara ini ditutup
oleh pernyataan kesimpulan oleh Marzuki
Darusman, Komisioner International
Commission against Death Penalty dan
mantan Jaksa Agung Indonesia.
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Advokasi Nasional & Internasional

Pembuatan Laporan Alternatif
untuk Sesi CEDAW ke-80
Indonesia, sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui
UU No. 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban untuk melaporkan implementasi
rekomendasi konvensi. Berbekal dari beberapa hasil penelitian dan analisis,
Konsorsium CRM membuat laporan alternatif untuk dikirimkan kepada Komite
CEDAW. Laporan yang berjudul “Violence against Transgender and LBQ Women
in Indonesia” secara umum menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap
Hak Transpuan dan LBQ perempuan, permasalahan hukum yang menimpa
komunitas
pengalaman

LGBTIQ,

praktik

kekerasan

dan

terapi

konversi

penganiayaan

yang

terhadap

marak

dan

transpuan

merusak,
dan

LBQ

perempuan, serta akses terhadap pekerjaan dan pendidikan bagi komunitas
LGBTIQ.
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ARV untuk Anak dengan HIV ke
Ombudsman Republik Indonesia
Anak yang hidup dengan HIV di Indonesia belum mendapatkan hak atas
kesehatan yang optimal karena ketiadaan obat ARV yang ramah bagi mereka.
LBHM membentuk Jaringan Kerja Advokasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan
bersama dengan Lentera Anak Pelangi (LAP) dan YAPPIKA Action-Aid untuk
mengatasi isu ini. Sejak 2020, jaringan kerja telah melayangkan pengaduan ke
Ombudsman Republik Indonesia tetapi Ombudsman menyatakan bahwa mereka
tidak menemukan adanya maladministrasi dalam pelayanan farmasi terkait
ketersediaan obat ARV bagi Anak dengan HIV. Menindaklanjuti hal itu, jaringan
kerja mengadakan diskusi publik “Ada apa dengan ARV untuk Anak dengan HIV?
untuk

mendiskusikan

bersama

solusi

dengan

pihak-pihak

terkait,

seperti

Kementerian Kesehatan dan akademisi.
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Judicial Review Narkotika Golongan I
untuk Kepentingan Medis
Pada tahun 2021, LBHM bersama Rumah Cemara, ICJR, IJRS, Yakeba, EJA, dan LGN
membentuk Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan dan menjadi kuasa hukum
untuk mendampingi Ibu Dwi Pertiwi, Ibu Santi Warastuti, dan Ibu Nafiah Murhayanti.
Ketiga

Ibu

ini

memiliki

anak

yang

menderita

penyakit

Cerebral

Palsy

yang

menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa
ganja) sebagaimana sudah banyak berkembang di dunia. Ketiga Ibu ini mengajukan
permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menghapus ketentuan
dalam UU Narkotika yang melarang narkotika golongan I untuk tujuan medis.
Uji materiil yang dilakukan sebagai litigasi strategis ini merupakan bagian dari
upaya untuk membuka akses pengobatan seluas-luasnya di Indonesia, termasuk
menggunakan narkotika golongan I. Dalam proses pemeriksaan di MK, Koalisi
mencoba

meyakinkan

kepada

para

hakim

MK

terkait

adanya

perkembangan-

perkembangan negara lain yang telah mengubah sistem penggolongan narkotika
dengan memperkuat posisi penggunaan narkotika Golongan I, yakni ganja untuk
kepentingan medis. Hal penting lainnya adalah melalui uji materiil ini dapat
membuktikan bahwa ganja tidak lagi dapat dipersamakan dengan jenis narkotika
Golongan I lainnya yang memiliki ancaman resiko hingga kematian. Proses uji
materiil

ini

masih

berlangsung

sampai

saat

ini,

dan

berharap

MK

dapat

mengabulkan seluruh isi pokok permohonan yang telah disampaikan oleh Koalisi
Advokasi Narkotika untuk Kesehatan.

Because Every Human Matters

29

Foto: Tengku Raka

Menggugat Narasi ‘War on Durgs’
Pemerintah Indonesia
LBHM memutuskan untuk menggugat Kepala BNN di PTUN Jakarta oleh karena
pernyataan ‘war on drugs’ yang digaungkan dalam konferensi pers penangkapan
pelaku narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika yang di unggah di kanal
YouTube milik BNN pada tanggal 8 Januari 2021. LBHM merasa narasi ‘war on drugs’
yang dinyatakan oleh Kepala BNN dapat merugikan karena tidak mempunyai
legitimasi hukum yang jelas dan berpotensi menutup peluang penegakan hukum
narkotika yang humanis, sehingga dapat menimbulkan kriminalisasi pada pengguna
narkotika dan menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power), seperti praktik tembak di tempat, penyiksaan dan pemerasan. Melalui upaya
administratif, Kepala BNN menganggap narasi ‘war on drugs’ adalah sebagai gerakan
moral dengan tujuan membangkitkan semangat untuk mengajak lapisan masyarakat
dalam

upaya

mencegah,

memberantas

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

narkotika.
Dalam proses persidangan, LBHM menghadirkan 39 bukti surat dan keterangan Ahli
dari pengajar STHI Jentera bernama Anugerah Rizki Akbari. Kesemuanya diajukan
guna meyakinkan Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa narasi ‘war on drugs’ yang
digaungkan oleh Kepala BNN berpotensi menimbulkan implikasi buruk dalam upaya
mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Proses
gugatan ini kini dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi setelah PTUN Jakarta dalam
putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
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Mencari Keadilan Bagi Keluarga Korban
Kebakaran Lapas Tangerang
Pada bulan September 2021, terjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan,
yakni kebakaran yang menimpa Lembaga Pemasyarakat Kelas I A Tangerang.
Tragedi Kebakaran tersebut mengakibatkan meninggalnya 49 narapidana-mayoritas narapidana narkotika.
LBHM menginisiasi pembentukan tim untuk mendampingi keluarga korban
kebakaran Lapas Tangerang ini. Bersama Tim Advokasi Korban Kebakaran
(TAKK) mendampingi keluarga korban. Selama pendampingan ini TAKK
menemukan
Diantaranya

beberapa
adalah

permasalahan

upaya

yang

pembungkaman

dialami
keluarga

keluarga
korban

korban.

agar

tidak

menuntut lewat jalur hukum serta penggantian uang bagi keluarga korban
yang dinilai kurang layak.
Hingga saat ini TAKK bersama keluarga korban sedang mengajukan gugatan
lewat jalur hukum, hal ini dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban
pemerintah atas tragedi kemanusiaan yang tidak manusiawi ini.

Foto: Tengku Raka
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Kerjasama Lintas Sektoral

Foto: Tengku Raka

Pembentukan Pokja Penyandang Disabilitas
Mental Bersama Kemenkumham

Foto: Tengku Raka

LBHM bekerja sama dengan Direktorat Instrumen HAM, Kementerian
Hukum dan HAM dan Perhimpunan Jiwa Sehat untuk mendorong
upaya penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap Orang
dengan Disabilitas Psikososial. Melalui pertemuan beberapa kali
dengan kementerian/lembaga terkait dan kunjungan lapangan ke dua
panti sosial di Jawa Barat, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya
mengesahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH01.HA.04.02
Tahun
2021
Tentang
Kelompok
Kerja
(Pokja)
Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan
Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental.
Kepmenkumham ini disosialisasikan di dalam acara peluncuran yang
dihadiri oleh kurang lebih 309 orang yang terdiri dari pejabat
pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
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Pertemuan Tingkat Tinggi terkait Hasil Penelitian
Pandangan Pembentuk Opini dan Sikap Publik
terhadap Hukuman Mati di Indonesia
Sejak tahun 2020, Death Penalty Project bekerja sama dengan
LBHM dan Universitas Indonesia untuk mengadakan penelitian
tentang persepsi publik terhadap hukuman mati. Penelitian yang
merangkum opini masyarakat luas dan para ahli menemukan
bahwa penghapusan hukuman mati dimungkinkan di Indonesia.
Riset ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati
semakin menurun ketika seseorang mengetahui secara detail
tentang pelaksanaan hukuman mati atau jika disodorkan dengan
hukuman selain pidana mati.
Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward
Omar Sharif Hiariej. Presentasi penelitian turut ditanggapi oleh
perwakilan dari Kantor Staf Presiden dan Badan Narkotika
Nasional. Acara ini ditutup oleh pernyataan kesimpulan oleh
Marzuki Darusman, Komisioner International Commission against
Death Penalty dan mantan Jaksa Agung Indonesia.
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Diskusi Implementasi Kota Ramah HAM
Salah satu inisiatif perlindungan HAM di tingkat lokal adalah
penerapan Kota/Provinsi Ramah HAM. LBHM turut ingin belajar
tentang pengalaman dan pembelajaran terbaik dari hasil
implementasi kota ramah HAM di beberapa provinsi dan kota di
Indonesia. Oleh sebab itu, LBHM mengadakan dua virtual study
visit, yang pertama mempertemukan Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung
dengan
Pemkot
Wonosobo,
yang
kedua
mempertemukan Pemkot Makassar dengan Pemkot Palu.
Masing-masing daerah memiliki cara masing-masing untuk
mendorong penerapan HAM di kota masing-masing dan juga
prioritas isu yang mereka kembangkan. Di diskusi ini, pemerintah
kota juga saling belajar tentang pengalaman lain daerah dan apa
hambatan yang dialami selama implementasi kebijakan HAM ini.
Ke depannya, pembelajaran-pembelajaran selama sesi diskusi ini
akan digunakan oleh LBHM dalam mendorong lebih banyak
kebijakan lokal yang berlandaskan HAM.
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Sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,
mahasiswa juga bisa menjadi aktor dalam penyediaan bantuan bagi
kelompok rentan. Berlandaskan hal ini, LBHM bekerja sama dengan LBH
Pengayoman, Universitas Parahyangan, dan LKBH Universitas Sawerigading,
dalam menyelenggarakan pelatihan hukum kepada mahasiswa-mahasiswa
jurusan hukum di kedua universitas tersebut. Pelatihan ini mengenalkan
mereka dengan kelompok LGBTIQ, materi dasar SOGIESC dan memaparkan
kerentanan
yang
dialami
oleh
minoritas
seksualitas
dan
gender,
permasalahan hukum yang kerap menimpa mereka, dan lain-lain. Dua
pelatihan yang dihadiri oleh kurang lebih enam puluh mahasiswa ini
berupaya mempersiapkan calon advokat kelompok rentan di masa depan.

Pemberdayaan Komunitas

Pelatihan Advokasi Kelompok Minoritas
Seksualitas dan Gender bersama LBH Kampus.

Pelatihan Paralegal Komunitas LGBTIQ
Konsorsium CRM merekrut paralegal dari komunitas LGBTI
yang nanti akan menjadi focal point di wilayah masing-masing.
Sebanyak 14 paralegal dari 63 orang terpilih untuk mengikuti
pelatihan yang diselenggaran di Jakarta, 14-17 Maret 2021.
Pasca pelatihan, 14 paralegal secara rutin mendampingi kasus
anggota komunitas yang mendapatkan kekerasan, persekusi
dan diskriminasi. Selama periode kerja, mereka menangani
sedikitnya 51 kasus.
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MEDIA, &
KAMPANYE

36
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Tentang kampanye
LBHM mempercayai jika kampanye adalah bagian
penting dari sebuah advokasi. Salah satu tujuan
kampanye adalah memberikan edukasi dan
pemahaman baik lewat produk-produk kampanye
yang berisikan informasi-informasi penting.
Kampanye juga kami yakini dapat memberikan
dampak sosial yang luas, serta dapat mendorong
adanya perubahan kebijakan dengan dibantu oleh
dukungan publik.
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Kampanye Publik

Grasi Untuk Merry:
20 Tahun Menunggu Grasi
Di tahun 2021, Merry Utami
genap menginjak usia ke-20
tahunnya di dalam penjara
sebagai
terpidana
mati.
Waktu 20 tahun bukanlah
waktu
yang
sebenatar,
terlebih dengan statusnya
sebagai terpidana mati yang
sewaktu-waktu
pemerintah
bisa
melakukan
eksekusi
terhadap dirinya.
Berada di dalam penjara
selama
20
tahun
atas
ketidakadilan
yang
dialaminya, tidak membuat
Merry Utami, keluarga, anak
dan
kuasa
hukumnya
berdiam diri. Merry sudah
mengajukan
permohonan
grasi sejak tahun 2016 ketika
dirinya hampir dieksekusi.
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Sudah 5 tahun grasi tersebut
tidak mendapatkan jawaban.
LBHM pun mendorong Presiden
untuk
segera
menjawab
permohonan grasi Merri lewat
petisi
online
di
change.org
(insert link).

50.000+
orang sudah menandatangani
petisi ini sejak Agustus tahun
2020.
Kampanye ini berdampak cukup
besar, karena menjadi perhatian
publik,
berkat
kolaborasi
dengan NGO dan media. Publik
ikut berkontribusi meramaikan
kampanye ini lewat video dan
gambar (insert link), begitupun
dengan media (insert link).
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Mendukung Bukan Menstigma
Salah satu fokus isu kerja
LBHM adalah kesehatan jiwa.
Salah satu sasarannya adalah
kelompok/orang
dengan
Disabilitas Psikososial (ODP).
Selama
ini
ODP
masih
banyak mengalami stigma
dan diskriminasi di publik,
cap negatif sebagai orang
gila
masih
belum
bisa
dilepaskan dari publik.
Untuk melawan stigma buruk
itu, kami pun memproduksi
sebuah video seri kampanye
untuk mengedukasi publik
soal
mitos-mitos
tentang
seorang ODP. Selain itu kami
juga membuat produksi short
film
bersama
Montblanc
yang berjudul Xabi: Sebuah
Petualangan Fantasmagoria.
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Inklusifitas menjadi kunci utama kami melakukan
kampanye ini. Pelibatan ODP dalam kampanye ini
adalah penting. Oleh karenanya kami mencoba
mengangkat cerita nyata dari mereka yang
terdampak stigma dan diskriminasi yang dikemas
dalam bentuk menarik dan humanis.
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Foto: Tengku Raka

Yang Muda Yang Bersuara
Sudah
bertahun-tahun
Indonesia meyakini jika War
on Drugs adalah sebuah solusi
dalam
menangani
permasalahan
narkotika.
Padahal kebijakan ini justru
berbahaya
dan
merugikan.
Salah satu yang dirugikan
adalah
generasi
muda.
Melihat
hal
ini
LBHM
berkesempatan berkolaborasi
dengan
Pamflet
Generasi
dengan
didukung
oleh
Support Dont Punish, untuk
membuat sebuah kampanye
bersama terkait anak muda
dan narkotika, yakni Yang
Muda Yang Bersuara.
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Foto: Tengku Raka

Sepanjang bulan Juni kami mengumpulkan
aspirasi dari anak muda untuk bersuara
terkait kebijakan narkotika yang buruk dan
dampaknya terhadap mereka (insert video).
kami juga membuat beberapa produk
informasi seperti infografis dan diskusi
publik.
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Minoritas Melawan Stigma
& Diskriminasi
Untuk melawan stigma dan
diskriminasi,
LBHM
memproduksi beberapa konten
berisikan
edukasi,
salah
satunya
adalah
membuat
beberapa
video
dan
film
pendek terkait diskriminasi,
salah satu yang kami angkat
adalah
diskriminasi
dalam
dunia pekerjaan yang dialami
oleh
kelompok
LGBTIQ
di
Indonesia.
Kami
pun
memproduksi
beberapa produk salah satunya
film pendek Teguh -- untuk
memberikan
pemahaman
kepada publik jika perbedaan
gender dan orientasi seksual
tidak
mempengaruhi
profesionalisme seseorang.
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Selain itu kami juga membuat empat (4)
video edukasi berisikan testimoni dari para
ahli baik dari akademisi maupun praktisi
terkait stigma buruk yang masih diterima
oleh Orang Dengan HIV (ODHIV).
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Media Coverage

169

Pemberitaan
terkait
LBHM sepanjang tahun
2021.
Pemberitaan
tersebut datang dari
berbagai media baik
itu dari media arus
utama
atau
media
independen.

21
Kebebasan
Demokrasi

13
Keamanan

24

Hukuman Mati

2
Kesehatan Jiwa

57
Peradilan Pidana

10
LGBTIQ

27
Narkotika

15

Kesehatan Publik
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KOLABORASI

48
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Diskusi Publik

Diskusi Publik IWD - Membicarakan
Feminisme dalam Kelompok Rentan

Diskusi Publik RKUHP: Ketika
Emosi Kolektif Dijadikan Dasar
Penjatuhan Hukum

Diskusi Publik- Mandela Rules:
Ragam Masalah dan Ketidakadilan
Dalam Proses Hukum

Diskusi Peluncuran Laporan
Penelitian - Komparasi Sistem
Dukungan Dalam Keputusan
Untuk Orang dengan Disabilitas
Psikososial

Diskusi Publik - Polisi dan
Perlindungan Kelompok Minoritas

Diseminasi Laporan Penelitan
Pemetaan - Gambaran Isu
Disabilitas Psikososial di Indonesia
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Webinar Hari Menentang Hukuman
Mati - Masa Tunggu Hukuman Mati:
Menunggu Grasi atau Hukuman Mati

We Want Nice Trip!: Diskusi
Alternatif Kebijakan Napza dari
Sudut Pandang Orang Muda

Women and Extreme Punishment
The Use of the Death Penalty for
Drug Offences

Death Penalty for Drug Offences
In the COVID-19 Pandemic Era
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Kampanye Kolaborasi

Swarga Festival
Swarga
Festival
merupakan
kampanye
inisiasi bersama masyarakat sipil dalam
memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang
jatuh pada 10 Desember. Swarga Festival
sendiri merupakan festival yang terdiri dari
diskusi publik, acara musik dan screening
film.
LBHM berkesempatan untuk memutarkan
film
dokumenter
"Teguh"
pada
acara
screening film Swarga Festival.
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Ucapan
Terima Kasih
Internship
Volunteer
Jade Lauw - Umum
Siti Fitria Julianti - Fisip UI (Kriminologi)
Ayu Meidiana - Fisip UI (Kriminologi)
Tracy Kim - Murdoch University (Hukum)
Siti Ismaya - STH Jentera (Hukum)

Paralegal
Paralegal Pop TB Indonesia
Paralegal Konsorsium CRM
Paralegal LBHM
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Mitra Kami
Internasional

Kolega
Akademisi

Nasional

Media
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Dukung Kami

Ayo, berkontribusi dalam mewujudkan harapan
Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial dan
menghormati hak asasi manusia dengan menyalurkan
dukungan semangat dan perjuangan LBHM.

Donasi ke:
124-000-7977-656 (Bank Mandiri)
atas nama
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
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Jl. Tebet Timur Dalam VI E No.3, RT.1/RW.6, Tebet Tim., Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820
(021) 83789766

contact@lbhmasyarakat.org

lbhmasyarakat.org
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