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Pada TED Talks

Rohan Pavuluri mengatakan bahwa 
kebangkrutan adalah penyelamat. Sebuah alat 
hukum yang kuat yang memungkinkan untuk 
meringankan hutang dan masuk kembali ke 
perekonomian. 

Darurat medis, kehilangan pekerjaan, perceraian. 
Ini adalah guncangan keuangan yang bisa terjadi 
pada kita semua. Dan ketika hidup dari gaji ke 
gaji, tanpa memiliki banyak tabungan, seperti 
orang Amerika, kejutan keuangan dapat 
menghancurkan hidup.

Kebangkrutan memberikan kesempatan kedua.



Salah satu ketidakadilan hak-hak sipil terbesar di 
Amerika adalah bahwa kita tidak memiliki hak 
yang sama di bawah hukum. Apa yang kita miliki 
adalah hak yang sama jika kamu mampu membayar 
pengacara

Namun, di Amerika, ketika bangkrut butuh 
mengeluarkan uang sebanyak 1.500 dolar. 
Sungguh ironi bukan, harus membayar 1.500 
dolar untuk memberi tahu pengadilan bahwa 
kamu tidak punya uang.



Menciptakan sistem hukum 
yang lebih adil?

Sekarang ini ada banyak peluang untuk menciptakan 
sistem hukum yang lebih adil, dengan 
memberdayakan masyarakat untuk memecahkan 
masalah hukum mereka sendiri bila memungkinkan.

Hal ini berlaku dibidang hukum yang tidak 
bertentangan. Contohnya adalah hal-hal seperti 
kebangkrutan tanpa aset, perceraian yang tidak 
terbantahkan, dan kecacatan jaminan sosial.



Ada dua hambatan utama yang 
menghalangi

1. Legal Complexity (Kompleksitas Hukum).

Ketika mengisi sebuah formulir di pengadilan. Banyak 
sekali bentuk hukum seperti tes literasi modern. Di Amerika, 

setiap tahun, formulir, pengadilan, dan proses yang 
dirancang dengan buruk, menyangkal jutaan orang Amerika, 
hidup, kebebasan dan properti mereka.



2. Closed Culture (Budaya Tertutup). 

• Dalam hidup ada beberapa orang yang percaya 
bahwa harus menemui pengacara, tidak peduli apa 
masalah hukum yang kamu miliki.

• Memberi tahu orang yang kurang mampu untuk pergi 
ke pengacara ketika mereka jelas tidak mampu 
membayarnya. Ini merupakan ketidakadilan rasial.



Apa yang harus dilakukan?
• Membuat keputusan tentang seberapa terbuka dan 

setara yang diinginkan dari sistem keadilan kita.

• Menyingkirkan tes literasi modern dan pajak 
pemungutan suara yang mendominasi pengadilan dan 
sistem hukum.

***

“Hak-hak kita seharusnya tidak dapat dicabut, perlindungan kita 

seharusnya setara, kita semua berhak mendapatkan kesempatan hidup, 

kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, terlepas dari apakah kita mampu 

membayar biaya hukum atau tidak.” 

– Rohan Pavuluri



● An App That Empowers People to Solve 
Their Legal Problems (Rohan Pavuluri)

● https://www.youtube.com/watch?v=4lrd5Kf
0C2I

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


