
Term Of Reference
Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) 2017 LBH Pekanbaru

Acces to Justice Bagi Masyarakat
(Lahirnya Pengabdi Bantuan Hukum yang Berintegritas, Berkomitmen terhadap Masyarakat

Marjinal dan Tertindas Berbasiskan Hak Asasi Manusia)

A. Latar Belakang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru merupakan Organisasi Non Pemerintah yang
memiliki visi terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berbasiskan gerakan
masyarakat sipil. Berbadan hukum yayasan yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
yang berkantor pusat di Jakarta dengan 15 kantor cabang di 15 Provinsi di Indonesia, satu
diantaranya adalah LBH Pekanbaru.

Sesuai dengan itu, LBH memandang bahwa penyelenggaraan Negara mestilah didasari pada
konstruksi dan usaha-usaha penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ekonomi, sosial,
dan budaya rakyat serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Dalam mendorong
perwujudannya, LBH Pekanbaru secara aktif menjalankan kerja-kerja pemberian bantuan hukum
dalam bingkai perspektif dan ideologi Bantuan Hukum Struktural (BHS) dengan lingkup
advokasi litigasi maupun non-litigasi, bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Untuk mendukung kesinambungan dan pencapaian visi itu, penting bagi LBH untuk menemukan
dan melahirkan kader-kader Pengabdi Bantuan Hukum yang kritis, berintegritas, berkomitmen
terhadap upaya-upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemajuan demokrasi serta
memiliki sensitivitas sosial utamanya terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan. Karya
Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) merupakan media pelatihan yang secara rutin
dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum dan sengaja dimaksudkan untuk menjaring serta melatih
kader-kader pengabdi bantuan hukum dengan perspektif demikian. Oleh karenanya,
KALABAHU merupakan syarat utama untuk bergabung di LBH Pekanbaru.

Penting dipahami, LBH Pekanbaru tidak terbatas terhadap kalangan Mahasiswa dan Sarjana
Hukum semata. Sepanjang perjalanannya LBH Pekanbaru kerap menerima dan melakukan
advokasi terhadap beragam jenis kasus-kasus. LBH tak jarang menerima kasus yang berkenaan
dengan kehutanan, pertambangan, tata ruang, kesehatan-kedokteran, dan sebagainya. LBH
Pekanbaru dalam memeriksa problem-problem sosial-kemasyarakatan serta mengoperasikan
gerakan Bantuan Hukum Strukturalnya berupa pengorganisasian, sering membutuhkan
dukungan analisis dari disiplin keilmuan sosiologi, ekonomi dan lainnya. Perihal menjawab
tantangan demokrasi dan menganalisis situasi politik kontemporer, LBH juga kerap
berkolaborasi dengan perspektif dan disiplin ilmu politik.

Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dan kerja-kerja bantuan hukum structural penting bagi
LBH Pekanbaru untuk mengembangkan model-model kampanye yang kreatif dan inovatif. Guna
mendukung hal itu, maka LBH Pekanbaru perlu di perkuat dengan kader-kader pengabdi
bantuan hukum yang memiliki latar belakang atau keterampilan desain komunikasi visual.
Pengalaman dan tantangan itu semakin menandai bahwa LBH Pekanbaru merupakan lembaga
yang sesungguhnya dibangun oleh kader-kader pengabdi dan pejuang keadilan dengan disiplin
ilmu yang berbeda-beda. Agar visi kemanusiaan dan keadilan dalam mengoperasikan gerak



bantuan hukum struktural dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berangkat dari tantangan dan
dasar pemikiran tersebut, LBH Pekanbaru bermaksud untuk mengadakan Karya Latih Bantuan
Hukum (KALABAHU) tahun 2017 guna melatih dan memberikan pengetahuan yang relevan
bagi peserta, sebagai bekal menjalankan pengabdian di LBH Pekanbaru untuk bersama-sama
mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis berbasis gerakan masyarakat sipil.

Sepanjang proses KALABAHU 2017, peserta akan memperoleh materi-materi berupa
pembangunan dan pemiskinan struktural, gerakan bantuan hukum struktural, strategi advokasi,
ideologi, strategi litigasi, dan materi tentang membangun gerakan sosial. Peserta akan
diperkenalkan tentang ke-LBH-an, berbagai kerja-kerja advokasi serta nilai-nilai yang
diperjuangkannya. Selain itu, peserta juga diajak untuk berdiskusi dan berpikir kritis selama
rangkaian KALABAHU 2017. Dengan demikian, diharapkan proses ini mengawali “Lahirnya
Pengabdi Bantuan Hukum yang Berintegritas, Berkomitmen terhadap Masyarakat Marjinal dan
Tertindas Berbasiskan Hak Asasi Manusia”, sebagaimana rumusan tema KALABAHU 2017.
Mari bergabung!

Justice for All...!!!

B. Tujuan

1. Mengenalkan LBH Pekanbaru dan menginternalisasi ideology, nilai-nilai Bantuan
Hukum Structural kepada kader Pengabdi Bantuan Hukum;

2. Merekrut Pengabdi Bantuan Hukum LBH Pekanbaru pada tahun 2017;
3. Melatih daya kritis dan memberikan pemahaman tentang materi-materi dalam menjawab

persoalan hukum, HAM, demokrasi dan sosial-kemasyarakatan;

C. Hasil yang Diharapkan (Output)

Lahirnya kader-kader aktivis Pengabdi Bantuan Hukum yang memperkuat visi Bantuan
Hukum Struktural untuk Acces to Justice bagi masyarakat.

D. Pelaksanaan

Kegiatan KALABAHU 2017 ini, diselenggarakan pada:

Tanggal : 09-13 Oktober 2017
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dan bagi peserta yang mengikuti Proses KALABAHU dengan persentasi kehadiran 80%
dinyatakan lolos kalabahu, Setelahnya peserta akan melakukan kegiatan magang selama
enam bulan di LBH Pekanbaru. Hanya peserta yang telah mengikuti magang yang akan
memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai asisten staf Pengabdi Bantuan Hukum.



E. Narasumber
Kalabahu akan menghadirkan akademisi, aktivis, dan praktisi yang mumpuni yaitu:
1. YLBHI
2. (UNDP) Nasokah
3. Fitra Riau
4. Komunitas Disabilitas
5. Seruni
6. Lembaga Swarna Lentera
7. KPK
8. Eksekutif Daerah Walhi Riau
9. Penghubung KY Riau
10. Eksekutif Nasional WALHI
11. Jikalahari
12. Akedemisi.
13. Praktisi Hukum (Suryadi, S.H).
14. Kaliptra Andalas.

F. Panitia atau Fasilitator

1. Samuel Sandi Giardo Purba, S.H. (Ketua Panitia)
2. Angga Pratama, S.H. (Wakil Ketua Panitia)
3. Nelvia Gusti Nolla, S.H. (Bendahara Panitia)
4. Uli Amalia Situmorang, S.H. (Sekretaris Panitia)
5. Andri Alatas, S.H. (Seksi Perlengkapan)
6. Lidya Mawarni, S.H. (Seksi Acara)

G. Gambaran Peserta
Peserta dalam KALABAHU 2017 ini, adalah Sarjana Hukum atau minimal sudah mengikuti
ujian komprehensif bagi mahasiswa jurusan hukum. Khusus untuk jurusan non hukum,
diperbolehkan bagi calon peserta yang masih berstatus mahasiswa dengan syarat telah
mengikuti ujian komprehensif. Bagi non hukum diutamakan pada latar belakang sosiologi,
politik, ekonomi, kehutanan, kesehatan dan design grafis.


