LEMBAR FAKTA UNTUK PARA PELAUT
Menggunakan Pengacara
Sebagai seorang pelaut, Anda mungkin perlu untuk berkonsultasi dengan seorang
pengacara apabila dalam pekerjaan Anda, Anda menghadapi persoalan hukum.
Persoalan hukum yang timbul dalam pekerjaan Anda mungkin memerlukan atau tidak
memerlukan pengacara. Beberapa masalah, bahkan bila bersifat hukum, mungkin lebih
tepat, bila ditangani dengan sarana-sarana lain, seperti penggunaan berbagai prosedur yang
ditetapkan oleh majikan Anda atau tercakup dalam kontrak kerja Anda; dengan melibatkan
administrasi negara tempat kapal terdaftar dan/atau negara tempat pelabuhan berada;
menggunakan berbagai jasa yang ditawarkan melalui berbagai organisasi kesejahteraan;
dan melibatkan serikat buruh yang sesuai.
Namun, bila Anda memerlukan pengacara, maka Lembar Fakta ini dimaksudkan untuk
memberikan panduan praktis untuk memungkinkan Anda menemukan seorang pengacara
dan memberi arahan kepada pengacara. Lembar fakta ini juga menjelaskan bagaimana
menegosiasikan biaya bantuan hukum, atau mencari layanan hukum yang bebas biaya.
Untuk mendapat panduan mengenai cara menggunakan pengacara di negara spesifik,
lihatlah situs web Seafarers’ Rights International (Hak-Hak Internasional Pelaut/ SRI) di
www.seafarersrights.org
Ini adalah panduan umum yang dapat digunakan apabila tidak terdapat panduan spesifik
mengenai cara Menggunakan Pengacara di negara tertentu.
Pengacara dikenal dengan beberapa nama di seluruh dunia termasuk ‘advokat’, ‘konsultan
hukum’, ‘attorney’, ‘barrister ’, ‘solicitor’, ‘counsellor’ atau cukup ‘pengacara’ (lawyer).
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MELIBATKAN SEORANG PENGACARA
Bila Anda menghadapi persoalan hukum, maka pertanyaan pertama yang harus dijawab
adalah di negara mana Anda membutuhkan pengacara? Hal ini akan bergantung pada sifat
khusus persoalan hukum tersebut.
Contoh-contoh persoalan hukum
JENIS PERSOALAN HUKUM

NEGARA TEMPAT PENGACARA
HARUS DILIBATKAN

Tuntutan terhadap agen-agen rekrutmen
atau pencari tenaga kerja

Negara tempat agen rekrutmen atau
pencari tenaga kerja tersebut berada.

Tuntutan mengenai upah yang belum
dibayarkan dan tuntutan finansial lainnya
berdasarkan kontrak kerja misalnya
repatriasi, penelantaran, lembur tidak
dibayar, pemutusan hubungan kerja
yang tidak benar

Pelabuhan tempat kapal tersebut
berada; dan/atau negara tempat
perusahaan yang mempekerjakan
memiliki kantor yang terdaftar atau
tempatnya menjalankan bisnis

Tuntutan terhadap majikan karena
kehilangan atau kerusakan barang milik
Anda

Pelabuhan tempat kapal tersebut
berada; dan/atau negara tempat
perusahaan yang mempekerjakan
memiliki kantor yang terdaftar atau
tempatnya menjalankan bisnis

Tuntutan untuk cedera pribadi/kematian
pada saat bekerja

Kecelakaan atau insiden kelautan

Investigasi/tuduhan pidana

Tuntutan untuk layanan penyelamatan

Tuntutan perdata terhadap pelaut oleh
orang lain

Tempat di mana cedera/kematian
tersebut terjadi; dan/atau salah satu
pelabuhan yang dikunjungi kapal
tersebut; dan/atau negara tempat
perusahaan yang mempekerjakan
memiliki kantor yang terdaftar atau
tempatnya menjalankan bisnis
Pelabuhan tempat kecelakaan atau
insiden kelautan terjadi; dan/atau
pelabuhan pertama tempat kapal
berlabuh sesudah terjadinya
kecelakaan atau insiden kelautan.
Negara tempat investigasi/tuduhan
pidana diajukan
Negara tempat kapal, barang atau
muatan itu berada; dan/atau negara
tempat pemilik kapal dan kargo
memiliki kantor mereka yang terdaftar
atau tempat mereka menjalankan
bisnis
Negara tempat tuntutan itu diajukan
terhadap pelaut.

KEAHLIAN HUKUM
YANG DIPERLUKAN
Pengacara Maritim (dengan
keahlian dalam tuntutan
pelaut)
Pengacara Maritim (dengan
keahlian dalam tuntutan
pelaut)

Pengacara Maritim (dengan
keahlian dalam tuntutan
pelaut)

Pengacara Cedera Pribadi
(Personal Injury)

Pengacara Maritim
(dengan keahlian dalam
tuntutan pelaut)
Pengacara kasus Pidana
Pengacara Maritim
(dengan keahlian dalam
tuntutan pelaut)

Pengacara yang
berpengalaman dalam
Tuntutan Hukum Perdata
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BAGAIMANA MENDAPATKAN SEORANG PENGACARA
Pengacara tersebut harus:
 Berpengalaman dalam jenis persoalan hukum yang sedang Anda hadapi. Misalnya,
hukum maritim merupakan suatu bidang spesialisasi. Semua negara yang memiliki pantai
memiliki hukum maritim khusus, dan kadang-kadang pengadilan maritim, namun tidak
semua pengacara memahami hukum maritim
 Tidak mewakili Anda bila mereka mewakili juga pemilik kapal atau kepentingan maritime
lainnya dalam perselisihan, atau secara umum. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan
pengacara mungkin tidak dapat memberi nasihat kepada Anda secara independen.
Para pelaut dapat memperoleh pengacara yang:
 Terdaftar di situs web Seafarers' Rights International (SRI). Alamat situs web tersebut
adalah www.seafarersrights.org. Di sini Anda akan menemukan daftar pengacara/firma
hukum yang telah menerima Charter of Good Practice for the Provision of Legal Services
to Seafarers (Piagam Praktik yang Benar untuk Penyediaan Layanan Hukum bagi Pelaut)
 Terdaftar dalam panduan dan direktori internasional tempat pengacara spesialis
didaftarkan dan diperingkatkan. Contoh berbagai situs web ini adalah www.legal500.com
dan www.chambersandpartners.com (situs web dalam bahasa Inggris)
 Terdaftar pada badan keanggotaan atau badan pengaturan profesi hukum di negara
tertentu. Namun, sering kali situs-situs web ini berbahasa asing
 Rekomendasi dari teman-teman atau anggota keluarga
 Rekomendasi dari serikat buruh setempat atau organisasi kesejahteraan
 Rekomendasi dari konsulat setempat
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MELIBATKAN SEORANG PENGACARA
Bila Anda menghadapi persoalan hukum, Anda harus secepat mungkin menunjuk seorang
pengacara karena sebagian besar pemeriksaan perkara hukum harus diajukan atau dibela
dalam jangka waktu spesifik.
Begitu seorang pengacara telah menyetujui untuk mewakili Anda, pengacara tersebut harus
menjelaskan hal-hal berikut:
 Pilihan-pilihan untuk menyelesaikan persoalan Anda
 Berbagai kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan
 Berapa lama kasus ini akan berlangsung
 Perkiraan biaya yang mungkin diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut
 Apakah bantuan hukum tersedia
 Apa yang mungkin harus Anda bayarkan bila Anda kalah dalam perkara tersebut
 Apakah Anda harus memberikan jaminan untuk biaya hukum dari pihak lawan
 Apa yang harus Anda lakukan bila Anda tidak puas dengan layanan pengacara tersebut
Biasanya, selama berlangsungnya persoalan hukum tersebut, pengacara tersebut harus
secara rutin memberi informasi kepada Anda mengenai perkembangannya, dan mengikuti
aturan-aturan profesional.
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MEMBAYAR SEORANG PENGACARA
Pengaturan biaya yang umum dijelaskan di bawah ini. Namun pengaturan ini tidak selalu
tersedia di setiap negara.
 Biaya Sukses (Contingency Fee) disebut sebagai biaya "tak menang-tak ada biaya"
karena biaya hanya dibayarkan bila ada hasil yang menguntungkan Anda. Biaya sukses
biasanya diperhitungkan sebagai persentase dari jumlah yang diberikan kepada Anda. Di
beberapa negara, para pengacara tidak diizinkan meminta bayaran dengan dasar biaya
sukses. Namun mereka diizinkan meminta bayaran berdasarkan biaya bersyarat yang
serupa dengan biaya sukses
 Biaya Tingkat Rata atau Biaya Tetap adalah jika pengacara menarik biaya dengan jumlah
tetap yang kadang-kadang merupakan persentase dari nilai tuntutan. Hal ini biasanya
ditawarkan bila klaimnya relatif sederhana atau rutin tetapi tetap penting untuk
menanyakan layanan atau biaya apakah tepatnya yang dicakup dan apa yang tidak
dicakup
 Biaya per jam adalah ketika pengacara meminta pembayaran sesuai jumlah jam yang
digunakannya untuk mengerjakan tuntutan Anda. Tarif per jam bervariasi secara
signifikan tergantung pada sejumlah faktor seperti lokasi, pengalaman dan reputasi
pengacara. Beberapa pengacara meminta pembayaran yang berbeda untuk jenis
pekerjaan yang berbeda (riset hukum versus tampil di pengadilan)
 Biaya Pengikat (Retainer Fee) adalah ketika Anda membayarkan kepada pengacara
sejumlah biaya sebagai pembayaran di muka untuk biaya-biaya yang akan ditagihkan di
masa depan. Uang muka ini biasanya tidak dapat dikembalikan, dan bila biaya kemudian
melebihi jumlah uang muka pengikat, Anda juga harus membayar biaya tersebut. Biaya
tambahan yang melebihi biaya pengikat sering kali diperlukan bila perkara tersebut
harus diajukan ke pengadilan
 Biaya Wajib adalah ketika hukum suatu negara tertentu menetapkan biaya berdasarkan
undang-undang, atau pengadilan menetapkan dan menyetujui biaya yang harus biaya
oleh pelaut
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MENDAPATKAN ADVIS HUKUM BEBAS BIAYA
Berikut ini adalah berbagai pilihan untuk mendapatkan advis hukum bebas biaya.
Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah suatu sistem yang memastikan bahwa mereka yang tidak mampu
membayar pengacara memiliki akses terhadap layanan hukum. Namun bantuan ini tidak
selalu tersedia di setiap negara, dan bantuan ini tidak tersedia untuk semua jenis persoalan
hukum. Secara umum, ada dua jenis bantuan hukum: bantuan hukum perdata dan bantuan
hukum pidana.
Bantuan hukum perdata: Sejumlah negara menyediakan bantuan hukum untuk tuntutan
perdata tetapi sering kali ini hanya tersedia untuk warga negara setempat atau penduduk di
negara tersebut
Bantuan hukum pidana: Sejumlah negara menyediakan bantuan hukum untuk semua
pelanggaran pidana, sementara negara-negara lain hanya menyediakannya untuk perkara
pidana serius seperti pembunuhan.
Klinik bantuan hukum: Di banyak negara, pemerintah mendanai klinik bantuan hukum
dan mereka biasanya hanya menangani berbagai kasus bagi para penduduk miskin dan
tidak mampu, dan karena keterbatasan pendanaan, mereka mungkin hanya menangani
jenis kasus tertentu.
Layanan hukum ‘Pro bono’
’Pro bono’ adalah sebuah ungkapan bahasaLatin untuk pekerja profesional yang dilakukan
secara sukarela dan tanpa upah atau dengan biaya yang rendah sebagai layanan publik.
Para pengacara yang bekerja di firma-firma hukum swasta sering kali memberikan sebagian
waktu mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum pro bono jadi Anda harus
menanyakan apakah pengacara tersebut menyediakan layanan hukum pro bono, dan bila
ada, apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pro bono.
Organisasi non-pemerintah
Organisasi non-pemerintah tertentu (LSM) yang mewakili kelompok-kelompok pekerja
seperti misalnya pelaut mungkin menawarkan layanan hukum bebas biaya. Anda dapat
menghubungi serikat atau pusat pelaut setempat untuk mendapat informasi apakah mereka
menyediakan saran hukum bebas biaya.
Jalur bantuan lewat telepon
Jalur bantuan lewat telepon mungkin tersedia untuk para pelaut tetapi mereka hanya akan
menyediakan advis awal dan Anda mungkin perlu berbicara dengan seorang pengacara
untuk advis khusus.
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BILA ADA YANG SALAH DENGAN PENGACARA
Sebagian besar negara mengharuskan para pengacara untuk tergabung dalam asosiasi
pengacara dan untuk mematuhi kode perilaku untuk pengacara. Oleh karenanya bila Anda
tidak puas dengan cara penanganan persoalan hukum Anda (misalnya, bila ada penundaanpenundaan) maka keluhan dapat diajukan kepada pengacara/firma hukum, atau kepada
badan pengaturan profesi pengacara. Bila pengacaranya lalai, maka Anda mungkin dapat
mengambil tindakan hukum terhadap pengacara tersebut.
Ingatlah - pada tahap manapun, Anda dapat mengganti pengacara Anda. Namun hal ini bisa
jadi mahal karena pengacara yang baru perlu mempelajari dahulu persoalan Anda. Juga bila
Anda berganti pengacara, penting untuk berhati-hati agar batas waktu dalam kasus tersebut
tidak terlewati.
Menggunakan daftar periksa pengacara
 Putuskan di negara mana Anda memerlukan pengacara
 Carilah seorang pengacara yang berpengalaman untuk menangani jenis masalah hukum
yang Anda hadapi
 Periksa apakah pengacara tidak berkonflik dan dapat memberi Anda advis hukum yang
independen
 Tanyakan apakah ada advis hukum gratis yang tersedia bagi Anda
 Negosiasikan pengaturan biaya yang dapat Anda terima
 Minta agar secara teratur diberi tahu mengenai kemajuan kasus Anda
 Ingatlah bahwa Anda dapat selalu mengganti pengacara atau melakukan pengaduan jika
Anda merasa tidak puas dengan layanan pengacara
Kunjungilah www.seafarersrights.org untuk mendapatkan daftar pengacara yang menerima
piagam praktik yang benar (charter of good practice) untuk penyediaan layanan hukum bagi
para pelaut
Seafarers’ Rights International (SRI)
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom
Tel: +44 (0)207 940 9320/9332 / Email: legal@seafarersrights.org

Juni 2013

SRI adalah sebuah pusat independen yang didedikasikan untuk memajukan hak-hak para
pelaut melalui riset, pendidikan dan pelatihan dalam hal-hal yang menyangkut pelaut dan
undang-undang
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