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Bagian 1 : Layanan Bantuan Hukum LBH Surabaya
Pada Tahun 2017
A. LAYANAN KONSULTASI HUKUM
Konsultasi Hukum adalah salah satu bagian penting dari pelaksanaan
misi LBH Surabaya dalam hal memberikan layanan bantuan hukum kepada
masyarakat, terutama masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin.
Layanan konsultasi hukum diberikan/dilakukan LBH Surabaya setiap hari
Senin s/d hari Kamis, mulai Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB. Konsultasi hukum
ini diberikan oleh tim konsultan atau Pengacara Publik (PP) LBH Surabaya
untuk kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Jawa
Timur. Konsultasi hukum tidak dipungut biaya (GRATIS), masyarakat bisa
datang ke LBH Surabaya di Jl. Kidal No. 6 Surabaya.
1. Jumlah Kasus
Sepanjang tahun 2017 (per tanggal 15 Desember 2017), LBH
Surabaya telah menerima permohonan layanan bantuan hukum sebanyak
422 kasus atau pengaduan. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya
yang berjumlah 483 permohonan (Per 20 Desember 2016). Sebagai
perbandingan dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1 :
Grafik Kasus Layanan Konsultasi Hukum
LBH Surabaya dari Tahun 2008 s/d 2017

Sumber : Data Klien dan SIMPENSUS LBH Surabaya 2008 s/d 2017
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Tidak semua permohonan (kasus) untuk mendapatkan bantuan
hukum (konsultasi dan lainnya) diterima oleh LBH Surabaya. Dari 422
permohonan layanan bantuan hukum ke LBH Surabaya, 17 permohonan
diantaranya dinyatakan ditolak karena beberapa alasan, namun alasan yang
paling banyak adalah karena kasus tersebut sudah ditangani oleh
pengacara/advokat lain, sehingga secara etik LBH Surabaya tidak boleh
menangani.
Penerima manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan oleh
LBH Surabaya sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 21.504 orang yang
terdiri dari klien sendiri, masyarakat dan kelompok masyarakat yang
diwakili serta keluarganya.
Rata-rata dalam setiap bulannya LBH Surabaya memberikan
layanan konsultasi hukum terhadap 35 kasus. Artinya, pada tahun 2017
rata-rata ada 2 - 3 kasus yang masuk ke LBH Surabaya setiap harinya,
dengan perhitungan dalam satu bulan, rata-rata LBH Surabaya melayani
penerimaan kasus sebanyak 16 hari kerja (Senin – Kamis). Lihat grafik
sebagaimana gambar 2 berikut :
Gambar 2 :
Grafik Kasus Tiap Bulan
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
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2. Sebaran Klien
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah
warga Kota Surabaya sebanyak 72,99%, selebihnya adalah warga selain
warga Surabaya yang tersebar di provinsi Jawa Timur, bahkan dari luar
provinsi Jawa Timur sebanyak 19 kasus atau 4,50%, dengan sebaran
sebagai berikut :
Gambar 3 :
Sebaran Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, dimana LBH Surabaya selama ini banyak menjadi jujugan
warga Kota Surabaya ketika memiliki masalah hukum. Namun hal ini belum
berbanding lurus dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sendiri
dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dan atau kelompok
miskin yang ada di Kota Surabaya. Hingga saat ini (2017), Pemkot Surabaya
belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin. Padahal, banyak daerah lain di Jawa Timur yang secara
serius merumuskan kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di
daerahnya, bahkan ada beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan
kebijakan tersebut. Misalnya Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Tulungagung,
Pasuruan dan lainya. Pemerintah Kota Surabaya baru memasukkan
Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Program Legislasi
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Daerah (PROGLEGDA) Tahun 2018 melalui inisiasi DPRD Kota Surabaya
sebagaimana termuat dalam Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 44 tahun
2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tertanggal 30
Nopember 2017.
3. Tingkat Pendidikan Klien
Masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang tahun 2017
paling banyak berpendidikan terakhir SLTA, yakni sebanyak 50,47%.
Namun jika dikumulasikan dengan mereka yang tidak sekolah, tidak tamat
SD, tamat SD dan SLTP, maka jumlahnya menjadi 65,65% (lihat gambar 4).
Ini menunjukkan bahwa, tingkat pengetahuan mereka terhadap masalah
hukum yang dihadapinya serta cara menyelesaikankannya tentu akan
sangat terbatas. Walaupun ini bukan kesimpulan mutlak, tetapi setidaknya
gambaran ini menjelaskan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas hukum
yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan ke depan.
Gambar 4 :
Tingkat Pendidikan Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
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4. Pekerjaan, Penghasilan dan Status Tempat Tinggal Klien
Sementara itu, pekerjaan masyarakat yang datang ke LBH Surabaya
sepanjang Tahun 2017 sebagian besar adalah Karyawan Swasta (Buruh),
yakni sebesar 32,7%. Lebih jelasnya lihat gambar 5 berikut :
Gambar 5 :
Pekerjaan Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
Sedangkan penghasilan dari masyarakat yang datang ke LBH
Surabaya adalah sebagaimana gambar 6 berikut:
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Gambar 6 :
Penghasilan Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa, sebagian besar masyarakat yang
meminta layanan bantuan hukum adalah memiliki penghasilan dibawah
UMK Kota Surabaya sebanyak 60,19%, sedangkan sisanya sebesar 39,81%
mengaku sudah memiliki penghasilan diatas UMK Kota Surabaya. Ini
menunjukkan bahwa dalam hal membiayai proses penyelesaian kasus atau
masalah hukum yang dihadapinya, tentu 60,19% ini akan kesulitan. Pun
demikian sebenarnya bagi mereka yang hanya menerima gaji sebesar UMK
saja, karena UMK tentu hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari yang
ukurannya pada buruh lajang. Bagaimana dengan buruh yang sudah
berkeluarga, tentu hal ini akan menjadi problem baru dalam keluarganya,
yakni biaya hidup sehari-hari yang bergantung pada penghasilan yang tidak
cukup memadai akan berkurang untuk kebutuhan membiayai masalah
hukum yang dihadapinya.
UMK Kota Surabaya dijadikan sebagai tolok ukur karena sebagian
besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah masyarakat Kota
Surabaya, yakni sebesar 72,99%.
Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH
Surabaya mengaku tidak tinggal di rumah/tempat tinggal milik mereka
sendiri. Hanya 34,12% yang mengaku bertempat tinggal di rumah milik
mereka sendiri, selebihnya tinggal di rumah orang tua/keluarga (41,94%),
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kontrak/sewa/kost (21,80%), rumah dinas (0,95%), milik orang lain
(0,95%) dan kredit/KPR (0,24%). Lihat gambar 7 berikut:
Gambar 7 :
Status Tempat Tinggal Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
5. Jenis Masalah Hukum
Adapun jenis masalah hukum yang diadukan oleh masyarakat Jawa
Timur kepada LBH Surabaya sepanjang tahun 2017 adalah sebagaimana
Gambar 8 berikut :
Gambar 8 :
Jenis Masalah Hukum Dalam Layanan Konsultasi Hukum
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
9 |Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2017

Dari gambar 8 di atas dapat diketahui bahwa jenis masalah hukum
terbanyak yang diadukan oleh masyarakat Jawa Timur ke LBH Surabaya
adalah masalah hukum perdata.
Dari masalah hukum di atas, masing-masing terinci sebagai berikut
sebagai berikut :
a. Pidana
Gambar 9 :
Kasus Pidana
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
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b. Perdata
Gambar 10 :
Kasus Perdata
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
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c. TUN
Gambar 11 :
Kasus TUN
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017

6. Sifat kasus, Pelanggaran HAM dan Pelaku Pelanggaran HAM
a. Sifat Kasus
Setiap kasus yang masuk ke LBH Surabaya, Pengacara Publik
yang menangani akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Dari
analisis yang dilakukan, diketahui sifat kasus yang diadukan oleh
masyarakat Jawa Timur terbagi dalam dua, yakni kasus Struktural dan
Non-Struktural. Kasus struktural adalah kasus yang terjadi akibat
adanya ketimpangan struktur, baik ekonomi, sosial, dan politik.
Sepanjang tahun 2017, LBH Surabaya kasus Struktural dan NonStruktural yang ditangani sebagaimana gambar 11 berikut:
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Gambar 12 :
Sifat Kasus Klien
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
b. Pelanggaran HAM
Dari 90 kasus struktural sebagaimana gambar 11 di atas,
Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut terbanyak adalah
berhubungan hak-hak perburuhan, yakni sebanyak 60%. Selebihnya,
dapat dilihat dalam gambar 12 berikut :

13 |Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2017

Gambar 13 :
Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017

c. Pelaku Pelanggaran HAM
Adapun pelaku pelanggaran HAM yang diadukan ke LBH
Surabaya yang terbanyak adalah Perusahaan Swasta sebanyak 66,67%
atau 60 kasus pelanggaran, sebagaimana dalam gambar 13 berikut :
Gambar 14 :
Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2017

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2017
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B. PENANGANAN KASUS
Selain memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi, LBH
Surabaya juga memberikan layanan bantuan hukum berupa penanganan kasus
litigasi (Penanganan Perkara/Kasus di Pengadilan atau dalam proses
Peradilan) maupun Non Litigasi.
1. Litigasi
Sepanjang Tahun 2017, LBH Surabaya menangani sebanyak 12
kasus litigasi, yang terdiri dari 8 kasus Pidana dan 4 Kasus Perdata,
sebagaimana tabel 1 berikut :
Tabel 1 :
Penanganan Kasus Litigasi
LBH Surabaya Tahun 2017
NO

PERKARA

1

Gugatan Citizen
Law Suit Hak
Atas
Lingkungan

CAPAIAN/
PROGRESS
Dalam
Proses
Peninjauan
Kembali
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URAIAN SINGKAT
KASUS
Kasus ini berhubungan
dengan
hak
atas
lingkungan yang baik
dan sehat.
Kasus ini berawal dari
adanya pembiaran dari
negara terhadap adanya
pembangunan
pertokoan
dan
pergudangan City Nine
di sempadan sungai
dusun Gading, desa
Cangkir,
Kecamatan
Driyorejo,
Kabupaten
Gresik Jawa Timur yang
dilakukan
oleh
pengembang PT. Graha
Mitra Niaga Investindo.
Keberadaan bangunanbangunan tersebut jelas
mengancam kelestarian

sungai.
Oleh karenanya, salah
seorang
warga
berinisiatif mengajukan
gugatan warga negara
guna
mendapatkan
haknya atas lingkungan
yang baik dan sehat.
2

Kriminalisasi
Aktivis Buruh

Dalam
Kasasi
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proses

Kasus ini berkaitan
dengan
Hak
atas
kebebasan
mengeluarkan
pendapat.
Sejumlah aktivis buruh
kertas leces membuat
Group Facebook yang
sifatnya tertutup hanya
bagi anggotanya saja.
Group
Facebook
tersebut dimanfaatkan
sebagai
sarana
komunikasi, konsolidasi,
koordinasi dan diskusi
diantara para anggota
organisasi buruh yang
tergabung
dalam
SEKAR.
Delapan
orang
dilaporkan ke Polda
Jatim oleh salah seorang
pimpinan PT. Kertas
Leces karena dianggap
mendiskusikan
atau
membuat
pernyataan
yang menurut pelapor
dianggap mencemarkan
nama baiknya.
Polda
kemudian
memproses para aktivis

buruh tersebut dengan
tuduhan
melakukan
pencemaran nama baik
menggunakan
sarana
ITE.
Saat ini 2 orang telah
dinyatakan bebas oleh
Pengadilan
Negeri
Kraksaan Probolinggo
karena tidak terbukti.
Atas putusan bebas
tersebut, JPU masih
mengajukan kasasi.
Kasus ini sebenarnya
kuat dugaan sebagai
aksi balas dendam dari
managemen PT. Kertas
Leces atas aksi-aksi para
buruh yang menuntut
hak-haknya, terutama
aksi
buruh
yang
melaporkan dirut PT.
Kertas Leces (dalam
kasus ini Pelapor) atas
kasus korupsi dan telah
di vonis oleh PN
Kraksaan.
3

Sengketa
Waduk
Sepat
antara Warga
dengan Pemkot
Surabaya dan
PT.
Ciputra
Surya

Dalam
Banding
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proses

Kasus
ini
berhubungan dengan
hak atas lingkungan
yang baik dan sehat.
Waduk sepat adalah
tanah kas desa (TKD)
atau bondho deso yang
merupakan hak kolektif
masyarakat
Dukuh
Sepat, Kelurahan Lidah
Kulon,
Kecamatan
Lakarsantri,
Kota

Surabaya.
Tanah
tersebut berupa tanah
waduk seluas sekitar
60.000 m2 terletak di
wilayah RW 03 dan RW
05. Pemerintah Kota
Surabaya
telah
melepaskan
tanah
tersebut kepada PT.
Ciputra Surya, Tbk.
dengan Surat Keputusan
Walikota Surabaya No.
188.45/366/436.1.2/20
08, atas persetujuan
DPRD Kota Surabaya
dengan Surat Keputusan
No. 39 Tahun 2008.
Tanah waduk warga
Dukuh Sepat tersebut
termasuk menjadi objek
tukar
guling
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kota
Surabaya (saat Walikota
Bambang D.H.) dengan
PT. Ciputra Surya, Tbk.
berdasarkan Perjanjian
Bersama
antara
Pemerintah
Kota
Surabaya dengan PT.
Ciputra Surya, Tbk.
Nomor
593/2423/436.3.2/200
9
/
Nomor
031/SY/sm/LANDCPS/VI-09, tanggal 4
Juni 2009. Warga Dukuh
Sepat sejak semula
menyatakan
menolak
peralihan hak atas tanah
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waduk tersebut. Diduga
terdapat penyimpangan
dalam proses tukar
guling tersebut.
Tahun 2015, PT. Ciputra
Surya, Tbk. melakukan
pemagaran
terhadap
waduk
sepat
yang
selama ini dijadikan
tempat
wisata
dan
sebagai
waduk
penampung air hujan.
Pemagaran
tersebut
kembali
mengundang
reaksi penolakan oleh
warga.
Saat ini proses gugatan
warga negara (Citizen
Law Suit) atas proses
tukar guling tersebut
yang diajukan oleh salah
satu warga dalam upaya
hukum
Banding
di
Pengadilan
Tinggi
Surabaya.
4

Kriminalisasi
Aktivis Buruh

Putusan
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Kasus ini berkaitan
dengan
hak
atas
kebebasan berserikat.
Bahwa
AS
hendak
mendirikan
Serikat
Buruh di PT. Borwita
Citra Prima. Dalam
perkembangannya AS
telah
mengadakan
sebanyak 2x sosialisasi,
sehingga
membuat
inisiatif
AS
dan
beberapa aktivitas yang
dilakukan
guna

menidirikan
serikat
pekerja diketahui oleh
pihak perusahaan. Pada
hari sabtu tanggal 15
Oktober
2016
AS
menerima
panggilan
dari
Polsek
Taman
Sidoarjo yang dititipkan
ke Perusahaan dengan
status
sebagai
Tersangka
dengan
dugaan telah melakukan
tindak
pidana
"Penggelapan
dalam
jabatan" sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
374 KUHP tanpa adanya
pemeriksaan
sebagai
saksi terlebih dahulu.
AS
menduga
yang
menjadi
alasan
ditetapkannya status dia
sebagai
Tersangka
adalah karena dirinya
ketika
menjalankan
tugasnya sebagai Staf
Delivery di Perusahaan
tersebut sempat tidak
mengerjakan
tugas
sesuai
dengan
prosedure perusahaan
yang ada. Bahwasannya
dalam
prosedure
perusahaan,
barang
diantarkan kepada toko
atau alamat yang sudah
ditentukan
oleh
perusahaan, namun AS
selaku staf delivery
tidak menjalankan itu.
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Pada
tanggal
15
Desember 2016, AS
dipanggil oleh Polsek
Taman. Dalam surat
panggilannya, dia akan
dimintai
keterangan
(tambahan)
sebagai
tersangka.
Namun
sesampainya di Polsek
Taman, AS dibawa paksa
untuk
pelimpahan
berkas berikut dirinya
(sebagai tersangka) ke
Kejaksaan
Negeri
Sidoarjo.
Penolakan
yang dilakukan oleh AS
maupun kuasanya tidak
diindahkan
oleh
penyidik Polsek Taman.
Dalam
proses
persidangan
di
PN
Sidoarjo, AS awalnya
tidak
dilakukan
penahanan.
Namun,
menjelang pembacaan
putusan (7 hari sebelum
putusan),
hakim
mengeluarkan
penetapan penahanan
atas
AS.
Dalam
perdebatan dengan Tim
PH,
Ketua
Majelis
sempat
melontarkan
kata-kata yang sifatnya
prejudice, yakni dengan
perkataan “masak orang
salah tidak dihukum”.
Akhirnya,
AS
tetap
divonis bersalah.
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5

Kriminalisasi
Aktivis Buruh

Putusan
dan
Perlawanan
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Kasus ini berkaitan
dengan
Hak
atas
kebebasan
mengeluarkan
pendapat.
Pada tanggal 27 juni
2016, 10 orang anggota
FSPMI ditangkap oleh
Polrestabes Surabaya,
kemudian pada malam
itu juga dilepaskan.
Kemudian pada tanggal
2 juli 2016 dilakukan
penangkapan kembali
terhadap
5
orang.
Selanjutnya,
pada
tanggal 3 oktober 2016,
ke 5 orang tersebut
dinyatakan
sebagai
tersangka dan ditahan
dengan
tuduhan
melanggar pasal 335
KUHP dan 1 orang
lainnya menggunakan
pasal 160. kemudian 2
orang dari 5 orang yang
dilepas. kemudian yang
3 orang lainnya ditahan
selama 4 hari. kemudian
FSPMI
mengajukan
penangguhan
penahanan
dan
dikabulkan pada tanggal
6 juli 2016.
Kasus ini diduga sebagai
akibat dari adanya aksi
yang dilakukan oleh
karyawan PT. Spindo.
Kemudian, pada 31
Januari 2017 Surat

Dakwaan
dibacakan
oleh Jaksa Penuntut
Umum
(JPU)
pada
Kejaksaan
Negeri
Surabaya. JPU memisah
(split)
berkas
persidangan menjadi 2
berkas, AR dan AWW
didakwa dengan Pasal
335 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP dengan nomor
reg.
Perkara
:
29/Pid.B/2017/PN SBY,
sedangkan MI dengan
dakwaan
alternative
yaitu Pasal 335 ayat (1)
ke-1 KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP
atau Pasal 160 KUHP
dengan nomor reg.
Perkara
:
30/Pid.B/2017/PN SBY.
Atas surat dakwaan
tersebut,
PH
Para
Terdakwa mengajukan
keberatan
(eksepsi),
yang pada pokoknya
menyatakan
bahwa
surat dakwaan JPU tidak
memenuhi
syarat
materiil
pembuatan
surat
dakwaan.
Terhadap eksepsi PH
para terdakwa tersebut,
Majelis Hakim yang
memeriksa
dan
mengadili perkara ini
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mengabulkan
keberatan/Eksepsi Tim
Penasihat hukum para
Terdakwa dan secara
tegas menyatakan Surat
Dakwaan JPU Nomor
Reg.
Perkara
:
989/Epp.2/11/2016,
tertanggal 04 Januari
2017
atas
nama
TERDAKWA : RFR dan
AWW
dan
Surat
Dakwaan JPU Nomor
Reg.Perkara : PDM990/Epp.2/II/2016
tanggal 04 Januari 2017
atas nama terdakwa MI
batal
demi
hukum.
Pemeriksaan
perkara
atas
nama
para
terdakwa tidak dapat
dilanjutkan.
6

Krinimasilasi
Aktivis Buruh

Putusan
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Kasus ini berkaitan
dengan
Hak
atas
kebebasan
mengeluarkan
pendapat.
Pada bulan maret 2016,
buruh
PT.
MAGI
melakukan mogok kerja
sah
di
depan
perusahaan.
Selama
mogok
berlangsung,
disepakati antara buruh,
polisi, dan pengusaha,
bahwa pengusaha tidak
boleh
melakukan
penggantian pekerja.
Pada
saat
mogok

berlangsung, ada mobil
TS (Asisten Direktur PT.
MAGI)
yang
akan
memasuki perusahaan.
Sesuai
kesepakatan
sebelumnya,
mobil
tersebut
diminta
berhenti
untuk
dilakukan pemeriksaan
apakah
membawa
karyawan baru atau
tidak. Namun mobil
tersebut tidak mau
berhenti.
Karena
menolak, sempat terjadi
ketegangan. DA selaku
salah satu pimpinan
buruh sempat melempar
gelas air mineral, tetapi
tidak
pecah.
Kemudian DA selaku
korlap aksi dilaporkan
ke Polrestabe Surabaya
dengan
dugaan
perbuatan
tidak
menyenangkan
dan
pelanggaran
undangundang
ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Polrestabes
Surabaya menetapkan
DA sebagai tersangka
perbuatan
tidak
menyenangkan
dan
pelanggaran terhadap
pasal
186
UU
Ketenagakerjaan, yang
mana frasa “perbuatan
tidak menyenangkan”
dan pasal 186 UU
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Ketenagakerjaan khusus
bagi pelaku buruh telah
dibatalkan
oleh
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
Kasus ini disidangkan di
PN Surabaya yang pada
akhirnya
hakim
memberikan
putusan
bersalah kepada DA.
7

Penyerobotan
Tanah Kavling
oleh Pemkot

Menunggu
Putusan
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Kasus
ini
berhubungan dengan
pemenuhan hak atas
pemukiman.
Warga pemilik tanah
kavling
yang
beralamatkan di RT 4,
RW 5, Kedurus, Kec.
Karang Pilang, Kota
Surabaya, mengetahui
adanya perubahan atas
tanah kavling miliknya
yang secara existing
dibangun selokan. Atas
perubahan
tersebut
warga
mengajukan
permohonan ke BPN
Surabaya
1
untuk
dilakukan pengukuran
ulang serta penetapan
batas atas tanah kavling
yang dimilikinya.
Warga yang terkena
dampak
dari
pembangunan saluran
air tersebut berjumlah
22 KK, tetapi yang saat
ini memperjuangankan
haknya
yang
telah

terkena saluran air
adalah 8 KK. Para
pemilik tanah telah
melakukan upaya untuk
mendapatkan
penyelesaian tersebut
dengan berbagai pihak
terkait tetapi belum
pernah
mendapatkan
solusi.
Dinas PU Bina Marga
dan Pematusan Kota
Surabaya (selanjutnya
disebut
DPUBMDP)
menyatakan
bahwa
yang
membangun
saluran tersebut adalah
Dinas
Pengendalian
Banjir yang sekarang
menjadi DPUBMDP pada
2006.
Pada saat ini, para
pemilik diwakili LBH
Surabaya
telah
melayangkan gugatan
kepada
Pemkot
Surabaya di Pengadilan
Negeri Surabaya dan
sedang
menunggu
putusan.
8

Gugatan
Masjid

Putusan
dan
Gugatan Baru
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Kasus ini berhubungan
dengan sengketa antara
keluarga
TNI
yang
menggunakan bantuan
hukum
milik
TNI
dengan takmir Masjid
terkait
dengan
kepemilikan tanah yang
ditempati
oleh

Penggugat
(keluarga
TNI).
Penggugat
mendalilkan
bahwa
tanah dan rumah yang
ditempati selama ini
adalah miliknya yang
diklaim sebagai milik
pemkot
yang
dihibahkan
untuk
kepantingan
masjid.
Namun informasi dari
warga
dan
takmir
masjid,
tanah
yang
diklaim oleh penggugat
tersebut
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari tanah
milik masjid, sedangkan
keberadaan Penggugat
dengan keluarganya di
tanah sengketa tersebut
bukan
karena
kepemilikan,
namun
disuruh menempati saja.
Gugatan atas perkara ini
awalnya
dinyatakan
telah dinyatakan tidak
dapat diterima oleh
Mejelis
Hakim
PN
Surabaya
yang
memeriksa
perkara,
namun pihak Penggugat
(Brigjen
TNI)
mengajukan
gugatan
baru.
9

Kriminalisasi
Akstivis
Lingkungan

Proses
Persidangan
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Kasus
ini
berhubungan dengan
hak atas lingkungan
yang baik dan sehat.

Kasus yang menimpa
HB alias BP ini berawal
dari
aksi
spontan
pemasangan
spanduk
tolak tambang oleh
warga
Sumberagung
pada tanggal 04 April
2017
di
sepanjang
Pantai Pulau Merah
hingga
kantor
Kecamatan
Pesanggaran. Satu hari
pasca aksi, pada tanggal
05 April 2017, muncul
beberapa
pernyataan
dari
pihak
aparat
keamanan Negara yaitu
TNI dan Polri bahwa
dalam
spanduk
penolakan
warga
terdapat gambar mirip
palu
arit
yang
disilangkan.
Padahal
berdasarkan keterangan
warga,
tidak
ada
satupun spanduk yang
terpasang
terdapat
gambar mirip palu arit.
Karena
pada
saat
pembuatan
spanduk,
ada
dari
pihak
kepolisian
yang
mengawal sejak dari
proses awal pembuatan
hingga pemasangan dan
spanduk yang dibuat
oleh warga berjumlah
11 (sebelas) spanduk
dan semuanya telah
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terpasang.
Dalam
proses
penyidikan
ditingkat
kepolisian
resort
Banyuwangi, BP tidak
dilakukan penahanan,
namun
pada
saat
pelimpahan
berkas
perkara, Senin tanggal
04 September 2017, dia
resmi
ditahan
oleh
Kejaksaan
Negeri
Banyuwangi. Saat ini BP
telah menjadi Terdakwa
dan disidangkan di
Pengadilan
Negeri
Banyuwangi
dengan
nomor register perkara
559/Pid.B/2017/PN.By
w. yang didakwa dengan
dakwaan tunggal, yakni
melanggar
ketentuan
Pasal 107 huruf a
Undang-undang Nomor
27 Tahun 1999 Tentang
Perubahan
Kitab
Undang-undang Hukum
Pidana yang Berkaitan
dengan
Kejahatan
Terhadap
Keamanan
Negara terkait dengan
menyebarkan
atau
mengembangkan ajaran
Komunisme/MaxismeLeninisme.
10

Kriminalisasi
Buruh

Penyelidikan
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Hak
untuk
bebas
memilih pekerjaan.
Pada tanggal 12 Juni
2017 DRN bekerja di PT.

MJB sebagai Asisten
Manager HR. PT. MJB
menahan Ijasah semua
karyawan. Setiap ada
karyawan yang ingin
berhenti bekerja, pihak
Perusahaan
mempersulitnya. Karena
DRN selaku Asisten
manager
merasa
kasihan terhadap 5
karyawan yang ingin
berhenti bekerja dan
ijasahnya masih ditahan,
maka
DRN
mengembalikan ijasah
yang
disimpan
Perusahaan kepada 5
karyawan
tersebut.
Setelah itu, DRN merasa
tidak nyaman lagi untuk
bekerja di PT. MJB,
sehingga dia bersama
dengan
beberapa
temannya
mengundurkan diri.
Setelah itu, DRN beserta
salah seorang temannya
mendapat
Surat
Panggilan dari Polsek
Gubeng untuk dimintai
keterangan
sebagai
saksi terkait adanya
dugaan pencurian di PT.
MJB.
Dalam
surat
panggilan
tersebut,
tidak
disebutkan
mengenai
peristiwa
yang
memerlukan
keterangan
DRN.
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Sehingga, LBH Surabaya
mendatangi kepolisian
untuk
meminta
klarifikasi
terlebih
dahulu
berdasarkan
ketentuan pasal 114
KUHAP.
Hingga
saat
ini,
kasusnya belum jelas.
DRN
hanya
sekali
dimintai
keterangan
sebagai saksi dan belum
ada
informasi
selanjutnya.
11

Kriminalisasi
Penyandang
Disabilitas

Putusan
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ADW
merupakan
penyandang disabilitas
dengan
kombinasi
secara kognitif, mental
serta
emosional
(Retardasi mental). Ia
dihadapkan
dalam
persidangan
PN
Surabaya
dengan
dakwaan
telah
melanggar pasal 363
ayat (1) KUHP, yakni
pencurian
dengan
pemberatan.
Dalam kasus ini, YLBHILBH
Surabaya
berpendapat
bahwa
Penyidik
tidak
profisional
dalam
menangani kasus ini.
Penyidik mengabaikan
prinsip-prinsip fair trial
dan
cenderung
‘memanfaatkan’
Terdakwa
yang

menyandang disabilitas
untuk dijadikan sebagai
pihak
yang
harus
bertanggungjawab atas
peristiwa pencurian ini.
Ketidakprofisonalan
Penyidik terlihat dari
beberapa kejanggalankejanggalan
yang
ditemukan oleh Tim
Penasihat
Hukum
Terdakwa (YLBHI-LBH
Surabaya)
ketika
melakukan penelusuran
dan
pengkajian
terhadap
berkas
perkara
Terdakwa
(Berkas diperoleh pada
tahap persidangan di PN
Surabaya).
Dalam pemeriksaan di
persidangan,
sebenarnya tidak ada
bukti
yang
menunjukkan bahwa dia
sebagai pelaku. Namun,
Majelis
Hakim
menyatakan
dirinya
terbukti
bersalah
berdasarkan
pengakuannya
di
persidangan
yang
sepatutnya diragukan
karena
keadaan
mentalnya tersebut.
12

Kriminalisasi
Petani

Putusan
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Akibat melakukan aksi
penanaman bibit pohon
ketela di sekitar lokasi
Hak Guna Usaha (HGU)
petak
T-13
PT.

Perkebunan
dan
Perdagangan Dewi Sri
sebagai bentuk protes
terhadap tanah-tanah
leluhur mereka yang
dirampas, 42 warga
sengon
dan
2
mahasiswa
“diciduk”
oleh Kepolisian Resort
Blitar.
Berdasarkan
pemeriksaan
yang
dilakukan
diproses
penyidikan, ditetapkan
11
orang
sebagai
tersangka
tipiring
dengan dijerat Undangundang No. 51 PRP
Tahun 1960 Tentang
Larangan
Pemakaian
Tanah Tanpa Izin yang
Berhak atau Kuasanya,
sedangkan kakek Slamet
Daroini
yang
merupakan
Ketua
PEPTASENG,
dijerat
Pasal 160 KUHP Jo.
Pasal 6 ayat (1) huruf a
Undang-undang No. 51
PRP Tahun 1960. Slamet
Daroini dijerat pasal
“penghasutan”
dikarenakan
Slamet
Daroini diduga telah
menghasut warga untuk
melakukan penanaman
bibit ketela tersebut.
Terdapat
berbagai
macam
kejanggalan
mengenai
prosedur
penangkapan
yang
dilakukan oleh pihak
kepolisian yang sarat
akan
rekayasa
dan
adanya upaya untuk
melakukan penjebakan
terhadap warga. Hal itu
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menjadi
dasar
Tim
Hukum
untuk
mengajukan
Praperadilan
atas
penangkapan tersebut.
Namun
sayangnya,
gugatan tersebut gugur
karena sidang perdana
pokok perkara terdakwa
digelar di pengadilan.
Alhasil dalam babak
akhir, persidangan ini,
JPU menuntut Kakek
Slamet Daroini pidana
penjara selama 4 Tahun
tanpa adanya satupun
alasan
memperingan.
Namun
dalam
putusannya,
majelis
hakim
memutuskan
sedikit lebih ringan
yakni 18 bulan penjara.

Pendampingan Buruh di Polres Sidoarjo

2. Non Litigasi
Untuk penanganan kasus Non-litigasi (di luar proses peradilan),
LBH Surabaya menangani sebanyak 3 kasus, sebagaimana tabel 2 berikut:
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NO
1

Tabel 2 :
Penanganan Kasus Non-Litigasi
LBH Surabaya Tahun 2017
NAMA
CAPAIAN/
URAIAN SINGKAT
KASUS
PROGRESS
KASUS
Pemenuhan
Dalam proses
Kasus ini berhubungan
Hak
atas
investigasi
dengan
hak
atas
Lingkungan
KLHK
lingkungan yang baik
yang
Baik
dan sehat.
dan Sehat
Lakardowo
adalah
sebuah
desa
yang
terletak
di
wilayah
Kecamatan
Jetis,
Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur.
Berjarak hanya sekitar
350
meter
dari
permukiman warga desa
Lakardowo
berdiri
perusahaan pengolahan
limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3), PT.
Putra Restu Ibu Abadi
(PRIA), yang memulai
kegiatan
konstruksi
sejak
tahun
2011.
Kegiatan
konstruksi
melibatkan
proses
pengurugan
lahan
karena area PT. PRIA
awalnya
merupakan
kawasan tegalan yang
lebih rendah dari jalan
desa. Pengurugan lahan
dilakukan
dengan
menimbun
berbagai
jenis
limbah
B3,
terutama jenis limbah
bottom ash batubara,
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limbah medis, sludge
kertas, sludge IPAL,
resin, dan limbah cair
tanpa
lapisan
pengamanan
untuk
mencegah rembesan dan
penyebaran lindi ke
lingkungan sekitar. PT.
PRIA juga memberikan
limbah abu batubara
kepada
masyarakat
sekitar
perusahaan
untuk digunakan sebagai
material urugan.
Pada awal pembangunan
pabrik pengolah limbah
B3, masyarakat tidak
mendapatkan informasi
yang
jelas
tentang
bahaya limbah B3 yang
dikelola oleh PT. PRIA.
Kemudian setelah warga
mengetahui
bahaya
limbah
B3,
timbul
kekhawatiran
akan
timbulnya
dampak
pencemaran lingkungan,
sehingga
warga
Lakardowo melakukan
aksi
protes
ke
perusahaan pada 2013
dan mendesak pemilik
perusahaan
membuat
surat pernyataan untuk
menghentikan aktivitas
penimbunan limbah dan
melokalisir
timbunan
limbah
yang
telah
terpendam di dalam
tanah area PT. PRIA.
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Warga desa juga telah
menyampaikan
pengaduan penimbunan
limbah
B3
kepada
berbagai instansi terkait
dan
memperjuangkan
hak atas air bersih serta
lingkungan yang baik
dan sehat sejak tahun
2013 hingga 2016.
Warga Desa Lakardowo
yang juga didampingi
organasasi lingkungan,
ECOTON menyampaikan
langsung
surat
pengaduan pencemaran
lingkungan oleh PT.
PRIA ke Kantor KLHK di
Jakarta
pada
Maret
2016,
Dirjen
Pengendalian
Pencemaran Air KLHK
melakukan
verifikasi
lapangan ke Lakardowo
mengambil sampel air
sumur pantau di dalam
PT. PRIA dan di sumur
warga pada Juni 2016.
Setiap sumur diambil 2
sampel
air
sumur,
sebelum dikuras dan
setelah dikuras sekitar 1
jam. Kemudian Dirjen
Pengendalian
Pencemaran
KLHK
mengirimkan
surat
kesimpulan analisis air
tanah di Lakardowo
pada Agustus 2016 yang
menyatakan tidak ada
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bahan pencemar dalam
semua sumur pantau PT.
PRIA, tidak ada korelasi
dengan sumur PT. PRIA
dengan sumur warga,
dan pencemar dalam
sumur warga bersifat
lokal.
Pencemaran
sumur
warga
dan
penyakit
gatal
disebutkan
karena
bakteri E coli dan limbah
ternak.
Kesimpulan KLHK yang
mengatakan tidak ada
pencemaran tentu tidak
bisa diterima, hal ini
dikarenakan dalam hasil
uji laboratorium yang
dilakukan oleh KLHK
sendiri
melalui
laboratorium
BLH
Propinsi Jawa Timur
menunjukkan terjadinya
pencemaran.
Hasil
analisa
laboratorium
tersebut
mengindikasikan kadar
pencemar dalam sampel
air sumur dan air
permukaan di area PT.
PRIA cenderung lebih
tinggi dari sumur warga,
mengindikasikan adanya
sumber pencemar di
dalam area PT. PRIA.
Selain itu, hasil analisa
laboratorium Perum Jasa
Tirta untuk sampel yang
diambil
oleh
Tim
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ECOTON bersama warga
Desa Lakardowo juga
menunjukkan
bahwa
terjadi
pencemaran
lingkungan
di
desa
Lakardowo
akibat
aktifitas PT. PRIA.
2.

3.

Hak
atas
perumahan
bagi
masyarakat
Bluru Kidul
Pinggir Kali

Negosiasi dan
Lobby

Hak
atas
perumahan
dan air yang
bersih

Investigasi

Kasus ini berhubungan
dengan
hak
atas
perumahan
Kasus ini terjadi karena
adanya sengketa tanah
antara warga dengan
Pemerintah Kabupaten.
Sengketa ini mulai, sejak
adanya
proyek
pelebaran
sempadan
sungai
yang
memakan/menerobos
tanah warga. Dalam
kasus
ini
ada
28
bangunan yang terkena
proyek tersebut dengan
jumlah korban 42 KK
Kasus ini berhubungan
dengan
hak
atas
tempat tinggal dan air
bersih.
Kasus ini terjadi di
Keputih Surabaya. Kasus
ini
terkait
adanya
perselisihan
antara
warga
dengan
PT.
Pakuwon terkait status
tanah yang ditempati
oleh warga sebanyak
209
KK
yang
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dipermasalahkan oleh
PT. Pakuwon. Selain
problem
status
kepemilikan
tanah,
warga Keputih Timur
Pompa
Air
juga
dihadapkan
pada
susahnya mengakses air
bersih.

C. SUCCESS STORY :
a. BURUH SPINDO DIKRIMINALISASI, MELAWAN DAN MENANG
Rendy Febri Renata (Rendy) dan Arista Wahyu Widjayanto
(Arista) awalnya adalah karyawan PT. Surya Semesta Manunggal (PT. SMS)
yang dipekerjakan di PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (PT. Spindo).
Rendy bekerja sejak Desember 2005 dan terakhir sebagai operator crane
yang bertanggung jawab mengangkat bahan produksi dan hasil produksi.
Sedangkan Arista bekerja sejak April 2011 dibagian galvanis yang tugas dan
tanggungjawabnya melakukan pelapisan timah.
Rendy dan Arista bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI). Rendy sebagai Ketua Perwakilan Unit Kerja
Serikat Pekerja Logam Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI)
Pengurus Cabang Surabaya sementara sebagai bendahara. Mereka beserta
anggotanya sering meyuarakan untuk diangkat sebagai karyawan tetap PT.
Spindo. Karena, perjanjian alih daya (outsourcing) yang dilakukan antara
PT. SMS dengan PT. Spindo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang
nomor 13 tahun 2003, dimana mereka ditempatkan pada pekerjaan
pokok/utama PT. Spindo.
Pada Maret dan April 2016 Rendy, Arista dan anggotanya di
berhetikan dari PT. Spindo (dikembalikan kepada PT. SMS) dengan alasan
tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut. Atas hal tersebut, mereka
melakukan mogok kerja. Dalam mogok kerja tersebut juga diikuti oleh
karyawan PT. Spindo yang masih bekerja dan anggota PC SPL FSPMI, yang
turut dihadiri oleh Moh. Ismail selaku ketua PC SPL FSPMI Surabaya.
Mogok kerja tersebut, menuntut agar PT. Spindo mempekerjakan kembali
karyawan yang diberhentikan dan mengangkat mereka sebagai karyawan
tetap PT. Spindo.
Pihak PT. Spindo merasa tidak nyaman dengan mogok kerja yang
dilakukan oleh Rendy, Arista dan anggotanya yang didampingi oleh PC SPL
41 |Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2017

FSPMI Surabaya. Akibatnya, pada Juni 2016 pihak PT. Spindo melaporkan
mogok kerja tersebut ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
Surabaya. Pada 27 Juni 2016, 10 orang anggota FSPMI ditangkap oleh
Polrestabes Surabaya pada saat melakukan aksi. Kemudian, pada malam itu
juga dilepaskan. Pada tanggal 2 Juli 2016 dilakukan penangkapan kembali
terhadap 5 orang. Selanjutnya, dari 5 orang yang ditangkap tersebut, 3
orang dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan
melanggar pasal 335 KUHP dan 1 orang lainnya menggunakan pasal 160,
yakni Rendy (Ketua PUK), Arista (Bendahara) dan Moh. Ismali (Ketua PC
SPL FSPMI), sedangkan 2 orang lainnya dilepas. Setelah sempat mengenyam
pengapnya jeruji tahanan, pada tanggal 5 Juli 2016 ketiganya dilepas
setelah permohonan penangguhan atas penahanannya dikabulkan.
LBH Surabaya dan LBH FSPMI mendapingi Febri, Arista dan Moh.
Ismail mulai dari Proses awal Penyidikan dengan membentuk Tim Advokasi
Buruh (TABUR) Anti SLAPP. Pada 7 November 2017 berkas penyidikan
Febri, Arista dan Moh. Ismail dipaksaksakan untuk dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Surabaya dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri Surabaya untuk disidangkan. Kemudian, pada 31 Januari 2017 Surat
Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan
Negeri Surabaya. JPU memisah (split) berkas persidangan menjadi 2
berkas, Febri Renata dan Arista Wahyu Widjayanto didakwa dengan Pasal
335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP dengan nomor reg. Perkara : 29/Pid.B/2017/PN SBY, sedangkan
Moh. Ismail dengan dakwaan alternative yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal
160 KUHP dengan nomor reg. Perkara : 30/Pid.B/2017/PN SBY.
Atas surat dakwaan yang disusun oleh JPU, Tim Kuasa Hukum Para
Terdakwa mengajukan Keberatan (keberatan). Surat Keberatan/Eksepsi
dibacakan pada 7 Februari 2017. Dalam keberatannya, Tim Kuasa Hukum
menyampaikan bahwa dakwaan Kabur (Obscuur Libel) karena tidak
menguraikan secara lengkap dan cermat peristiwa. JPU mendakwa semua
Terdakwa menggunakan pasal 55 ayat (1) KUHP, namun dalam uraian
peristiwanya tidak dijelaskan peran masing-masing sebagai apa. Apakah
sebagai orang yang menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan. Pun
demikian dengan Moh. Ismail yang didakwa secara alternatif menggunakan
pasal 160 KUHP. JPU juga tidak menguraikan tentang perbuatan terdakwa
yang dapat dikategorikan sebagai menghasut, siapa yang terhasut dan apa
akibat dari hasutannya.
Syukurlah, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini mengabulkan keberatan/Eksepsi Tim Penasihat hukum para Terdakwa
dan secara tegas menyatakan Surat Dakwaan JPU Nomor Reg. Perkara :
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989/Epp.2/11/2016, tertanggal 04 Januari 2017 atas nama TERDAKWA :
RENDY FEBRI RENATA Bin SAHID dan ARITA WAHYU WIDJAYANTO Als
ARISTA bin MUDJIONO dan Surat Dakwaan JPU Nomor Reg.Perkara : PDM990/Epp.2/II/2016 tanggal 04 Januari 2017 atas nama terdakwa MOH
ISMAIL Bin DJIDIN (ALM) batal demi hukum. Pemeriksaan perkara atas
nama para terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
Meskipun kemenangan “kecil” sudah diraih, namun itu belumlah
100% oleh karena JPU masih mengajukan upaya perlawanan atas ke dua
putusan tersebut. Namun demikian, satu kaki sudah dipijakkan di podium
kemenangan,tinggal menunggu bagaimana Hakim Pengadilan Tinggi
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengayunkan
palu sidangnya.
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Bagian 2 : Kondisi Hak Asasi Manusia Dalam
Bidang Perburuhan
1. POTRET HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PERBURUHAN
Negara diberikan kewajiban dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM)
yaitu kewajiban dalam bentuk menghormati (to respect), melindungi (to
protect), memenuhi (to fulfill) serta memajukan (to promote). Atas dasar itu
salah satu kewajiban negara adalah wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya warga negaranya, antara lain adalah hak untuk bekerja, hak untuk
mendapatkan upah yang layak, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas
kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kebudayaan dan berbagai hak-hak lainnya. Pada 28 Oktober 2005, pemerintah
Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya
(ICESR) melalui Undang-undang No 11 tahun 2005. Selain itu diegaskan pula
dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
didalam Pasal 71 dan Pasal 72 mengenai kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah. Dengan demikian pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi
yang besar dengan diratifikasinya kovenan hak Ekosob tersebut menjadi
bagian dari sistem hukum nasional serta telah ditegaskan pula dalam
Konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka pemerintah
Indonesia telah mengikatkan diri untuk melakukan kewajiban HAM terutama
terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pemenuhaan hak ekonomi sosial dan budaya adalah terkait dengan bidang
perburuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-8 Kovenan Hak Ekosob yang
mengatur mengenai hak-hak atas pekerjaan, upah yang layak, menikmati
kondisi kerja yang adil serta hak untuk berserikat. Berdasarkan monitoring dan
catatan LBH Surabaya sepanjang tahun 2017 di Jawa Timur kondisi hak asasi
manusia dalam bidang perburuhan diantaranya adalah sebagai berikut:
2. PEMENUHAN HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2017 DI
JAWA TIMUR
Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Yaitu THR
diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus-menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah.
Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja mulai dari 1 (satu) bulan
secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR
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dengan besaran proporsional yaitu perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan
upah. Bahkan, terhadap buruh/pekerja yang putus hubungan kerja terhitung
sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas
THR.Pembayaran THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
Berdasarkan data pengaduan Posko THR YLBHI – LBH Surabaya, FSPMI
Jatim dan Aliansi Buruh Jatim tahun 2017 telah ada sedikitnya sebanyak 1.867
(seribu delapan ratus enam puluh tujuh) korban pekerja/buruh yang
melaporpelanggaran THR. Sebaran pelanggaran THR terjadi di 32 Perusahaan
di 6 Kab/Kota Jatim: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan, Kab.
Tulungagung dan Kab Bojonegoro.
Gambar 15 :
Grafik Modus Pelanggaran THR Tahun 2017

Modus pelanggaran THR pada tahun 2017 sebesar 53% didominasi oleh
pelanggaran pemberian THR yang tidak sesuai dengan aturan yaitu THR tidak
diberikan, THR terlambat diberikan dan jumlah THR tidak sesuai dengan
aturan. Selain itu korban pelanggaran THR didominasi pekerja
kontrak/outsourcing dan harian lepas yang tidak diberikan THR karena status
kerja. Pegawai tetap juga THRnya dilanggar terutama mereka yang dalam
proses PHK atau sedang dalam proses perselisihan.
Perubahan kebijakan aturan terkait dengan pemberian THR melalui
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Permen THR ini memuat sanksi denda
sebesar 5% keterlambatan dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak
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membayar THR.Namun pengaturan sanksi tanpa dibarengi dengan penegakan
hukum yang baik maka tidak ada gunanya.Sehingga berdasarkan data tahun
2017 tingkat pelanggaran THR masih tinggi di Jawa Timur.Oleh karena itu
penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar THR harus dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Jawa Timur.
3. Kebijakan Upah Murah Tetap Berlanjut dalam Penetapan Upah
Minimun Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2017 Berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan
Kebijakan pengupahan yang layak dan adil yang berpihak kepada
buruh/pekerja adalah amanat Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam ayat (2) juga menyatakan “Untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan
pengupahan
yang
melindungi
pekerja/buruh”.Seharusnya
berdasarkan Pasal tersebut mengharuskan Negara/pemerintah untuk
membuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Hal tersebut sesuai dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “ Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan
Pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja”.
Namun kebijakan pengupahan nasional semenjak ditetapkannya Peraturan
Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan antara lain yang menjadi
persoalan dalam kebijakan pengupahan tersebut antara lain :
a. Penetapan upah minimum setiap tahunnya akan didasarkan pada inflasi
dan pertumbuhan ekonomi saja tanpa adanya penetapan kebutuhan hidup
layak (KHL) yang itupun akan ditinjau setiap 5 tahun sekali, sehingga hal
tersebut akan mereduksi kewenangan Dewan Pengupahan;
b. Kenaikan upah minimum setiap tahunnya akan kecil karena apabila
kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi kenaikan
hanya berkisar maksimal 10 persen bahkan lebih kecil;
c. Tidak adanya keterlibatan serikat pekerja dalam kenaikan upah minimum
hal tersebut bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja serta
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Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat yang seharusnya
kenaikan upah minimum dilakukan melalui mekanisme tripartir yaitu
antara buruh, pengusaha dan pemerintah;
d. Tidak jelasnya pelaksanaan rezim pengupahan di daerah antara Upah
Minimun Provinsi, Upah Minimun Kota/Kabupaten serta pelaksanaan Upah
Minimun Sektoral;
Kebijakan pengupahan secara nasional pada tahun 2018 melalui
pemberlakuan PP 78 Tahun 2015 Kementrian Ketenagakerjaan melalui Surat
Edaran Kemnaker No B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tanggal 13
Oktober 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 menjelaskan bahwa
kenaikan UMP tahun 2018 hanya sebesar 8,71% yang dihitung dari data inflasi
dan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) yang rinciannya Inflasi Nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,99%;
Kebijakan di tingkat lokal Jawa Timur juga berpengaruh yaitu dengan
ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Jatim tahun 2018 melalui Peraturan
Gubernur Jawa Timur No 69 Tahun 2017 tanggal 01 November 2017 sebesar
Rp. 1.500.000,- naik 8,71 persen dari tahun 2017. Selanjutnya untuk Upah
Minimun Kabupaten/Kota tahun 2018 melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 menetapkan UMK tertinggi
di Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 3.583.312,- untuk Kota Surabaya.
Bahwa kebijakan pengupahan di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan
ditetapkannya UMP dan UMK tersebut seharusnya Gubernur Jawa Timur tidak
perlu menetapkan UMP karena apabila di suatu daerah sudah ada UMK maka
Gubernur tidak wajib menetapkan UMP. Sebab penetapan UMP dan UMK di
Jawa Timur tahun 2018 berpotensi memunculkan pelanggaran pembayaran
upah di Jawa Timur, sebab pengusaha akan bisa memilih dengan membayarkan
upahnya sesuai dengan UMP bukan UMK.
Kebijakan pengupahan dengan ditetapkannya rezim UMP dan UMK di
Propinsi Jawa Timur membuat multi tafsir upaya penegakan hukum atas
pelanggaran upah minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang
membayar upah lebih rendah dari upah minimum” dan Pengusaha yang
melanggar ketentuan Pasal tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai
kejahatan dikenakan saksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 185
ayat (1) UU 13/2003 yaitu sanksi penjara maksimal 4 tahun. Dalam ketentuan
tersebut disebutkan pelanggaran “upah minimum” tidak diberikan penjelasan
apakah berdasarkan UMP atau UMK, sehingga ketika pengusaha memberikan
upah berdasarkan UMP maka hal tersebut sudah memenuhi syarat upah
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minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003 sehingga pengusaha tidak
dapat diproses secara hukum melakukan kejahatan ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Timur sendiri tidak berdaya untuk tidak menjalankan
kebijakan PP 78 Tahun 2015 yang setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan
yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap akses kehidupan, perumahan,
pendidikan serta kesehatan yang layak. Selain itu kebijakan tersebut dalam
penetapan upah telah mereduksi hak-hak buruh dan serikat buruh.
Bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Advokasi Kebijakan Tunjangan Hari Raya 2017
4. Pengaturan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur
Era pasar bebas internasional yaitu dengan diterapkannya masyarakat
ekonomi ASEAN serta di Asia menimbulkan berbagai persoalan, yaitu
diantaranya adalah pergerakan tenaga kerja antar negara.Sehingga tidak dapat
dihindari masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.Tenaga Kerja Asing adalah
Warga Negara Asing/ WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia. Setiap perusahaan yang akan menggunakan TKA untuk bekerja di
perusahaannya wajib mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Antara lain
sebagaimana diatur dalam Pasal 42-47 Undang-undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya adalah setiap pemberi kerja yang
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mempekerjakan TKA wajib mendapatkan ijin Menteri/pejabat serta mentaati
ketentuan mengenai jabatan dan standard kompetensi yang berlaku.
Menurut data Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi per bulan November
2016 jumlah TKA yang ada di Indonesia adalah 74.183 orang, sedangkan di
Jawa Timur sendiri berjumlah 3.460 orang. TKA dari Tiongkok yang
mendominasi dengan jumlah 21.271 orang dan dari Jepang dengan Jumlah
12.490 orang.
Data tersebut adalah data TKA tercatat resmi, namun data TKA yang tidak
resmi yang ada di Jawa Timur sendiri ada beberapa kejadian salah satunya
adalah di Kabupaten Gresik1, Kabupaten Ngawi 2, Kabupaten Madiun3dan
Kabupaten Jember 4berdasarkan temuan di lapangan masih banyak
pelanggaran aturan terutama terkait dengan tidak adanya dokumen perijinan
terkait TKA di Jawa Timur.
Perlindungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan
pengawasan terhadap TKA harus dilakukan dengan ketat untuk melindungi
tenaga kerja lokal.Sehingga TKA yang bekerja di Indonesia benar-benar
memliki standard kompetensi dengan batasan jangka waktu bekerja dan wajib
ada tenaga pendamping tenaga kerja Indonesia. Kebijakan di tingkat Jawa
Timur sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 31-36
sudah mengatur beberapa syarat dan ketentuan untuk mempekerjakan TKA di
Jawa Timur salah satunya adalah ketentuan mengenai kewajiban mampu
berbahasa Indonesia serta kewajiban transfer keahlian kepada tenaga kerja
lokal. Namum Perda tersebut sampai saat ini masih belum ada Peraturan
Teknis berupa Peraturan Gubernur yang dibuat, sehingga pelaksanaan
pengawasan terhadap TKA di Jatim belum bisa dilakukan secara efektif. Bahwa
selain itu pada tanggal 05 Desember 2017 DPRD Provinsi Jawa Timur juga
telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Orang Asing di Jawa
Timur.5 Sehingga pengawasan TKA di Jawa Timur dapat dilakukan melalui
kerjasama Pemprov dengan Kantor Wilayah Imigrasi sehingga bukan sematamata tugas pengawas ketenagakerjaan Provinsi sebab menurut rezim Undang1http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/287725/sidak_gubernur_temukan_satu
_tka_china_tak_berdokumen.htmldiakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.10 Wib.
2http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/287618/polisi_ngawi_tangkap_wna_ile
gal_asal_korea.htmldiakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.20 Wib.
3http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/287459/2_warga_cina_kepergok_kerja,
_padahal_visa_kunjungan.htmldiakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.30 Wib.
4http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/287145/wna_korea_diamankan_di_des
a_garahan.htmldiakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.40 Wib.
5http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/06/p0ioep384-jatimsahkan-perda-pengawasan-orang-asing diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.00
Wib.
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undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengambil alih
pengawasan
ketenagakerjaan
ke
Provinsi
yang
mengakibatkan
ketidakseimbangan jumlah pengawas dengan perusahaan yang ada.
Perlindungan tenaga kerja di Indonesia adalah merupakan salah satu hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja”. Perlindungan tersebut adalah untuk melindungi tenaga kerja
lokal di Indonesia terhadap kondisi pasar kerja dalam negeri serta liberalisasi
pasar bebas.
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Bagian 3 : Kondisi Hak Asasi Manusia Dalam
Bidang Tanah dan Lingkungan
Maraknya konflik agraria nasional telah mencapai titik nadhir yang cukup
mengkhawatirkan. Pasalnya konflik ini telah memiliki irisan terhadap berbagai
bentuk pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya penggusuran dan pengusiran
dari kampung, pembakaran tanaman dan tempat tinggal, penculikan, intimidasi,
teror, penangakapan, pemenjaraan hingga penghilangan nyawa.
Atas dasar itu, YLBHI-LBH Surabaya menganggap penting untuk merekam
bagaimana potret kondisi hak asasi manusia di bidang agraria di wilayah Jawa
Timur. Secara nasional, berdasarkan rilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) bahwa luasan konflik agraria nasional pada tahun 2017 yakni
7.475.426.966 ha, sebuah angka yang tidak sedikit selain jutaan nasib petani yang
telah menjadi korban. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang
berkontribusi besar menyumbang angka tersebut.
I.

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG AGRARIA
1. Sebaran Wilayah Konflik Agraria Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah agraris yang terdapat di
Indonesia. Kondisi ini seharunya juga menjadi simbol kemakmuran dan
kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Namun ternyata kondisi ini tidak
sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya
petani. Ketimpangan kepemilikan tanah dan kesejahteraan rakyat ini sangat
memiliki hubungan erat dengan akses masyarakat terhadap tanah, dimana dari
luas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan sebesar 65 juta ha, hanya 39,6
ha dikuasai oleh petani. Salah satu bentuk ketimpangan penguasaan lahan yang
cukup marak terjadi adalah penguasaan lahan oleh rezim HGU (Hak Guna Usaha).

Wilayah

Blitar
Jember

Tabel 3 :
Data Hak Guna Usaha (HGU) di Jawa Timur
Jumlah
Perusahaan Perkebunan
PT. Perkebunan
Nusantara
16 HGU, mengelola tanah
1 HGU
dengan luasan di atas 300 ha
21 HGU, 19 HGU dengan luasa
11 HGU
tanag di atas 300 ha
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Banyuwangi
Kediri
Malang
Lumajang
Jombang
Tulungagung
Madiun
Situbondo
Trenggalek
Probolinggo
Bondowoso
Ngawi

27 HGU, 19 HGU dengan luasan
diatas 300 ha
5 HGU
3 HGU
3HGU
2 HGU
7 HGU
1 HGU
2 HGU
1 HGU
1 HGU
-

13 HGU
1 HGU
4 HGU
1 HGU
1 HGU

3 HGU
1 HGU

Sumber: Dirangkum dari Hasil Konsolidasi PAPANJATI (Paguyuban Petani
Jawa Timur), Wuluhan, Jember.
Kemajuan ekonomi Jawa Timur ternyata harus mengorbankan jumlah areal
tanah produktif persawahan menjadi tanah non sawah. Banyak areal sawah telah
dialihfungsikan menjadi lahan pabrik, perumahan, pertokoan, pembangunan jalan
tol hingga kawasan industri. Beberapa wilayah yang rawan pengalihfungsian ini
diantaranya, Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan. Data dari
kementerian pertanian bahwa Indonesia ada kemungkinan mengalami defisit
lahan pertanian seluas 730.000 ha apabila hal ini tidak ditangani, dan akan terus
meningkat menjadi 2,21 juta ha pada tahun 2020, dan mencapai 5,38 ha pada
tahun 2030.
Berdasarkan hasil rekap YLBHI – LBH Surabaya, baik berdasarkan
pendampingan kasus ataupun monitoring media, bahwa pada tahun 2017 terdapat
beberapa sebaran daerah di Jawa Timur yang rawan konflik agraria, diantaranya
Blitar, Jember, Banyuwangi, Kab. Malang, Kediri, Kab. Mojokerto, Jombang dan
Surabaya dengan total luasan konflik 7.144,27 ha.
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Peringatan Hari Tani 2017
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Gambar 16 : Grafik
Sebaran Wilayah Konflik Agraria di Jawa Timur

Sumber: Monitoring Media YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2017
2. Kebijakan Agraria Tahun 2017
Rezim pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah tiga tahun berjalan. Salah satu
dari program Nawacita, pemerintah akan melaksanakan reforma agraria melalui
skema redistribusi dan sertifikasi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani.
Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi, utamanya di kantong-kantong kemiskinan
yakni di kawasan pedesaan, pemerintah akan melaksanakan redistribusi tanah
seluas 21,7 juta hektar 9 juta hektar diantaranya sebagai Tanah Obyek Reforma
Agraria (TORA) dengan berbagai wujud skema kebijakannya dan program
Perhutanan Sosial seluas 12,7 Juta hektar kepada masyarakat sekitar kawasan
hutan.
Semangat reforma agraria sejatinya telah diusung dalam Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) No. 05 Tahun 1960 yakni ingin merombak struktur
penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah agar tidak terjadi ketimpangan.
Tidak hanya sekedar merombak struktur penguasaan dan kepemilikan tanah saja.
Namun, reforma agraria yang digagas pada pemerintahan ini ternyata tidak
mampu menyentuh konflik agraria yang selama ini menjadi momok di masyarakat.
Pasalnya, program ini hanya diimplementasikan diwilayah-wilayah non konflik.
3. Kasus-Kasus Agraria Jawa Timur
Pada tahun 2017 ini, YLBHI – LBH Surabaya merekap terdapat beberapa
kasus agraria yang terjadi di Jawa Timur. Beberapa kasus diantaranya merupakan
kasus-kasus agraria lama yang belum terselesaikan hingga kini. Jika melihat
berdasarkan pola atas kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, pada tahun 2017
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“kriminalisasi” masih menjadi “tren” dalam mewarnai konflik agraria di Jawa
Timur.
a. Kasus kriminalisasi Petani Sengon, Blitar
Konflik pertanahan di Indonesia nampaknya selalu memberikan catatan
merah setiap tahunnya. Mirisnya, dalam siklus konflik ini, petani dan masyarakat
seringkali dibenturkan dengan kepentingan kuasa modal yang semakin rakus
menggerus tanah-tanah warga. Alhasil, segala usaha yang dilakukan masyarakat
untuk menuntut hak-haknya berujung “kriminalisasi”.
Hal inilah yang dialami oleh warga sengon Desa. Ngadirenggo, Kecamatan.
Wlingi, Kabupaten. Blitar yang tergabung dalam Persatuan Pembebasan Tanah
Sengon (PEPTASENG). Akibat melakukan aksi penanaman bibit pohon ketela di
sekitar lokasi Hak Guna Usaha (HGU) petak T-13 PT. Perkebunan dan Perdagangan
Dewi Sri sebagai bentuk protes terhadap tanah-tanah leluhur mereka yang
dirampas, 42 warga sengon dan 2 mahasiswa “diciduk” oleh Kepolisian Resort
Blitar.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diproses penyidikan, ditetapkan
11 orang sebagai tersangka tipiring dengan dijerat Undang-undang No. 51 PRP
Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau
Kuasanya, sedangkan kakek Slamet Daroini yang merupakan Ketua PEPTASENG,
dijerat Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 PRP
Tahun 1960. Slamet Daroini dijerat pasal “penghasutan” dikarenakan Slamet
Daroini diduga telah menghasut warga untuk melakukan penanaman bibit ketela
tersebut.
Mendapat laporan kejadian tersebut yang bersumber dari jaringan petani di
Blitar, YLBHI – LBH Surabaya bersama dengan koalisi jaringan masyarakat sipil
Jawa Timur diantaranya KontraS, Malang Corruption Watch (MCW), Walhi Jatim,
dan BKBH Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam Tim
Advokasi Petani BERDIKARI segera melakukan pendampingan terhadap warga.
Dari beberapa telaah yang dilakukan oleh Tim Hukum, terdapat berbagai
macam kejanggalan mengenai prosedur penangkapan yang dilakukan oleh pihak
kepolisian yang sarat akan rekayasa dan adanya upaya untuk melakukan
penjebakan terhadap warga. Hal itu menjadi dasar Tim Hukum untuk mengajukan
Praperadilan atas penangkapan tersebut. Namun sayangnya, gugatan tersebut
gugur karena sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan.
Ketika kasus ini sampai pada babak persidangan, banyak aparat Kepolisian
Resor Blitar dan pihak perusahaan yang terus hadir guna memanatau jalannya
proses persidangan. Satu-persatu wajah dari Tim Hukum diambil fotonya dengan
menggunakan handphone, entah itu semua digunakan untuk keperluan apa.
Persidangan semakin memanas, ketika proses persidangan sudah sampai
babak pembuktian. Beberapa saksi A Charge diajukan di persidangan, dan
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ditemukan beberapa fakta menarik, mulai saksi wahyudi yang menerangkan
bahwa pintu gerbang perkebunan merupakan jalan umum, dan larangan yang
tertulis bukan berdasarkan UU. No. 51 PRP Tahun 1960 tetapi berdasarkan UU
Perkebunan . Kemudian tidak koorperatifnya saksi Anhar Setjadibrata selaku
Direktur PT. Dewi Sri yang tidak menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan
oleh pihak penasehat hukum, karena dianggap tidak relevan, termasuk mengenai
jenis tanaman yang ditanam dilokasi perkebunan. Sayangnya, melihat hal tersebut,
hakim tidak bersikap tegas, malahan ketua majelis hakim, Mulyadi Aribowo, SH,
geram ketika salah satu tim penasehat hukum mengajukan interupsi ketika saksi
Anhar memperlihatkan putusan Slamet Daroini (kasus sebelumnya) yang dinilai
penasehat hukum tidak relevan.
Alhasil dalam babak akhir, persidangan ini, JPU menuntut Kakek Slamet
Daroini pidana penjara selama 3 Tahun tanpa adanya satupun alasan
memperingan. Namun dalam putusannya, majelis hakim memutuskan sedikit lebih
ringan yakni 1,8 Tahun penjara.
Dalam pertimbangan hukum majelis hakim, majelis hakim terkesan sangatlah
emosional, hal tersebut dikarenakan setiap pertimbangan yang diberikan, majeli
hakim selalu mencecer ataupun selalu menyalahkan dari tim penasehat hukum
dengna bahasa argumentasi penasehat hukum menyesatkan dll. Putusan ini akan
menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus serupa yang akan terjadi dimasa
mendatang.
b. Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan
Kriminalisasi petani juga terjadi di Jember. Pada pukul 14.30 WIB seorang
warga Dusun Ungkalan bernama Pak Poniran alias Pak Kampret ditangkap oleh
pihak Perhutani (mandor) bersama POLHUTMOB (Polisi Hutan Mobil) di petak
BKPH Ambului KPH Jember, Perum Perhutani Divre II Jawa Timur dengan tuduhan
mengerjakan lahan tanpa izin dan merambah hutan. Sekitar pukul 16.00 WIB, Pak
Poniran diamankan oleh Polsek Ambulu.
Dalam proses penangkapan tersebut korban (Pak Poniran alias Pak Kampret)
sempat mengalami intimidasi dengan dipaksa mengakui barang bukti. Bahkan
korban sempat mengalami tindak kekerasan dengan ditendang. Barang bukti yang
diamankan berupa satu buah mesin diesel (pompa air), tabung gas elpiji (bahak
bakar diesel), sabit, golok, dan tunggak kayu (bonggol/akar kayu). Tidak ada
seorang saksipun dalam peristiwa penangkapan perhutani tersebut kecuali
petugas gabungan Perhutani dan POLHUMOB.
Ada yang janggal dari penangkapan Pak Poiniran, pertama, alasan
penangkapan karena yang bersangkutan menggarap lahan tanpa izin merupakan
sesuatu yang mengada-ada. Jika kita amati, sejak awal tahun 2000an penggarap
lahan hutan negara yang dikelola perhutani sesuangguhnya bukan sesuatu yang
baru. Ada banyak lahan di hutan digarap oleh masyarakat sekitar hutan. Dalam
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kasus ini Perhutani melakukan penangkapan kepada Pak Poniran dan membiarkan
petani yang lain, sementara pada petak tersebut (petak 15) terdapat 7 petani
penggarap. Sementara Pak Poniran menggarap lahannya tersebut sejak satu tahun
lalu terhitung sejak November 2016.
Tindakan penangkapan ini merupakan bentuk intimidasi kepada Pak
Poiniran dan petani lain yang menggarap lahan hutan di wilayah yang sama.
Wilayah tersebut sesuangguhnya sedang mempersiapkan pengajuan IPHPS sesuai
dengan Peraturan Menteri KLHK No. 39 Tahun 2017.

c. Kasus Kalibakar, Malang Selatan
Petani Kalibakar yang meliputi 3 Kecamatan yakni Ampelgading, Dampit dan
Tirtoyudo, selalu hidup dalam keresahan. Pasalnya mereka selalu dibayangbayangi sengketa tanah yang tidak kunjung berkesudahan. Hak atas tanah ataupun
perizinan diberikan oleh negara kepada PTPN (PT. Perkebunan Nusantara) XII
tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Padahal, jikalau melihat dari aspek
historis berbagai bukti-bukti formil yang dimiliki oleh warga, membuktikan bahwa
warga telah menguasai lahan tersebut secara turun temurun.
Sebagian diantara warga memiliki bukti petok D jauh sebelum PTPN XII
datang. Harusnya bukti-bukti ini dijadikan pertimbangan oleh pihak BPN (Badan
Pertanahan Nasional) untuk melakukan kajian secara komprehensif atas tanah
yang diajukan HGU oleh PTPN XII pada saat itu. Terdapat kurang lebih sekitar
13.600 petani penggarap lahan kalibakar. Hal tersebut membuat warga melakukan
upaya reclaiming. Pasca reclaiming masyarakat dengan didampingi oleh berbagai
stakeholder (Pemda, DPRD, NGO, dll) telah melakukan berbagai upaya
penyelesaian. Dari berbagai dokumen yang ada (surat daru Pemda, DPRD, Fraksifraksi DPRD), jelas tergambar bahwa berbagai pihak mendesak agar HGU PTPN XII
itu dicabut dengan berbagai argumentasi, diantaranya:
a. Pemanfaatan tanah HGU tidak sesuai dengan peruntukannya;
b. Penelantaran tanah HGU;
c. SK Menteri dan Sertifikat HGU yang dikeluarkan mengabaikan prinsipprinsip hukum (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian) dan peta
teknis/kadaster. Misalnya, dalam pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah
terdapat kesalahan pencatatan administrative, kemudian objek tanah yang
diperiksa terletak di tempat lain, bukan di desa yang dimaksud dalam SK
maupun Sertifikat itu.
Kasusnya semakin diperparah ketika 25 petani penggarap dilaporkan ke
Polda Jatim oleh PTPN XII, 25 petani dilaporkan oleh PTPN XII berdasarkan UU No
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini seakan ironis, meningat kejadian
tersebut terjadi sejak tahun 1997.
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Ribuan petani Kalibakar dilaporkan karena pembangunan sekolah taman
pendidikan setingkat TK atau RA yang dibangun di kawasan Tirtoyudo, lokasi yang
menjadi area tanah Kalibakar. Atas pendirian bangunan itulah, Administratur
PTPN XII, Sanuri, justru melaporkan 25 orang petani Kalibakar ke Polda Jatim
dengan dalih, penyerobotan lahan. Warga pun resah. Jadilah bom waktu Kalibakar,
kembali berkecamuk.

d. Kasus Wongsorejo Banyuwangi
Sebanyak 287 keluarga petani Kampusng Bongkoran telah tinggal di lahan
220 ha sejak tahun 1950. Namun, pada 1980, pemerintah kala itu memberikan hak
guna usaha (HGU) perkebunan kepada PT. Wongsorejo seluas 606 ha, termasuk
lahan milik petani. HGU tersebut berakhir pada Desember 2012. Namun ternyata
PT. Wongsorejo memperoleh peralihan izin dari HGU menjadi Hak Guna Bangunan
(HGB) pada tahun 2014. Di kawasan inilah, Pemerintah Banyuwangi berencana
akan mendirikan kawasan 58grarian bernama Wongsorejo Industrial Estate
Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi dan PT. Wongsorejo hanya akan
memberikan lahan 60 ha untuk petani. Sampai saat ini, kasus petani wongsorejo
tersebut belum mendapatkan penyelesaian.

e. Kasus Petani Kediri
Konflik agraria di Kediri dipetakan menjadi 3 bagian. Kasus pertama adalah
warga Desa Ngrangkah Sepawon Kecamatan Plosoklaten dengan PTPN XII, terkait
HGU. Kasus kedua adalah warga Dusun Simbar Desa Wonorejo Trisulo dengan
PTPN, terkait HGU. Dan kasus ketiga adalah warga Dusun Ringinbagus, Desa
Manggis, Kecamatan Puncu dengan Perhutani, terkait LMDH.
Kronologi kasus warga Desa Sepawon dengan PTPN XII terkait HGU sudah
berlangsung lama. Bermula dari tahun 1925 warga desa sepawon mendapatkan
eigendom tanah. Warga sudah menenpati wilayah desa sepawon sudah puluhan
tahun sebelum Indonesia merdeka, dan memiliki KTP serta membayar pajak. Akan
tetapi pada tahun 1965, ketika ada gerakan G30SPKI warga desa sepawon di tuduh
menduduki tanah di desa sepawon secara paksa dan 58graria. Sehingga dilakukan
penggusuran oleh TNI. Penggusuran warga dilakukan dari tahun 1982 hingga
1986 dalam satu pemukiman yang dipetakan dengan kavling. Pada tahun 1986
PTPN XII memegang sertifikat HGU atas wilayah sepawon seluas ±2.549 Ha. Kirakira pada tahun 1986 ada juga warga yang diculik hilang tak ada kabar.
Pada tahun 1999 setelah adanya reformasi, warga melakukan pergerakan
untuk menuntut haknya, karena adanya penggusuran. Hingga pada tahun 2000
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terjadi konflik. Hingga ada 6 warga yang harus ditahan atas kriminalisasi dalam
perjuangan hak atas tanah di Sepawon.
Desa Sepawon, Kecamatan Ploso Klaten, Kediri menempati tanah milik PTPN
XII sejak 40 tahun lalu. Per KK mendapat bagian lahan sekitar 500 m2, dari luas
keseluruhan sekitar 500 Ha. Sementara, HGU lahan itu sudah mati sejak tahun
2012 lalu.Pada tanggal 23 Juni 2016 HGU PTPN XII atas tanah sepawon telah
diterbitkan dan dinyatakan bahwa kawasan pemukiman warga belum terlepas
dari wilayah HGU PTPN XII atas tanah sepawon. Pemberitahuan atas tanah HGU ini
disampaikan dengan hearing dilakukan oleh PTPN XII dan warga di kantor DPRD
Kab. Kediri sekitar bulan Agustus.
Warga Desa Sepawon telah melakukan perjuangan dengan memberikan
proposal hingga kepada Presiden dari zaman pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono hingan Joko Widodo dan mendapatkan balasan. Akhir tahun 2017 ini
warga mulai tergerak untuk berjuang kembali atas adanya program pemerintah
tentang pesertifikatan tanah. Warga terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok
untuk memperjuangkan hak atas tanahnya. PATRI (Perjuangan Atas Tanah Rakyat
Kediri) selama ini vakum tidak ada pergerakan. Tunggul Wulung (Kelompok Tani)
dan Argo Kelud yang melakukan pergerakan dengan memberikan kuasa kepada
salah satu advokat dan telah menyetor uang kurang lebih sebesar 2 juta rupiah
untuk tanah per kavlingnya.
Sedangkan untuk kasus HGU PTPN X dengan warga Dusun Simbar adalah
warga yang tidak lagi memiliki lahan garapan. Warga memulai aksi karena
berkeinginan sama seperti Desa Jarak dan Desa Plosokidul yang telah memiliki
sertifikat tanah yang terlepas dari wilayah HGU PTPN X.
Selain itu ada kasus warga Dusun Ringin Bagus memulai pergerakan sekitar
akan pada tahun 2015. Warga sudah menetap di Dusun Ringin Bagus sejak 1948
dengan menggarap tanah dengan cara tumpang sari dengan pihak Perhutani.
Warga Dusun Ringin Bagus tinggal selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya
sertifikat atas tanah yang ditempati dan tidak pernah membayar pajak. Pada tahun
2017 Warga memulai aksi perjuangan karena mendapatkan lahan garapan seluas
10 Meter untuk 5 KK dengan membayar sebesar Rp 325.0000 dan selama
bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan atas status tanah pemukiman yang
ditempati. Aksi warga ini di Koordinair oleh Bapak Jauri yang merupakan Korda
Wilayah Kediri Papanjati. Didasari atas Pepres No. 88 Tahun 2017 Warga Dusun
Ringin Bagus lewat perwakilan kelompoknya Bapak Juari dkk telah
menandatangani kuasa dengan advokat dari Balai Penyelamatan Harta Negera.
4. Aktor Konflik Agraria Jawa Timur
Jika dilihat dari sisi aktor, dalam ikhtiyar memperjuangkan hak atas
tanahnya, masyarakat dihadapkan dengan berbagai kepentingan besar,
diantaranya penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan (onderneming), PT
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Perkebunan Nasional (PTPN) dan penguasaan tanah oleh militer yang nampaknya
ketiganya telah menjadi trend dalam mewarnai konflik agraria di tanah air.
Gencarnya pembagunan infrastruktur pada rezim Presiden Joko Widodo membuat
lahan-lahan pertanian menjadi tergerus. Dalam aras ini secara tidak langsung
menjadikan pemerintah sebagai aktor baru selain ketiga aktor diatas dalam
mewarnai konflik agraria. Penggusuran pemukiman warga, pembebasan lahan,
dan konsep relokasi nampaknya tidak diselesaikan secara berkeadilan oleh
pemerintah.

NO.
1.
2.
3.
4.

Tabel 4 :
Pelaku Konflik Agraria di Jawa Timur
NAMA PELAKU
Perusahaan Perkebunan (Swasta)
PT. Perkebunan Nusantara
Perhutani
Pemerintah

JUMLAH
2
5
8
2

Sumber: Monitoring Media YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2017

5. Jalur Buntu Penyelesaian Konflik Agraria : Refleksi Hari Tani Tahun
2017
Peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2017 di Jawa Timur memberikan
atmosfir yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, peringatan hari tani
tersebut tidak saja melibatkan petani sendiri melainkan berbagai elemen
masyarakat sipil di Jawa Timur, dimulai dari elemen mahasiswa, buruh, pedagang
kaki lima, dll.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk
Daulat Agraria (GARUDA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor BPN Jawa
Timur, Surabaya. Walaupun Hari Tani Nasional jatuh pada tanggal 24 September
2017, namun aksi tersebut sengaja diselenggarakan pada hari Senin, 25 September
2017 sebagai moment untuk “menolak lupa” atas tertembaknya 4 (empat) petani
dalam tragedi Waduk Nipah, Sampang, Madura yang hingga kini belum
terselesaikan saat berjuang mempertahankan lahan pertanian dari ekspansi
infrastruktur para era orde baru.
Pada peringatan Hari Tani Nasional 2017, tuntutan masyarakat aksi
diantaranya, pertama, massa aksi menolak reforma agraria yang tidak
mencerminkan reforma agraria sejati. Kedua, BPN (Badan Pertanahan Nasional)
dapat melakukan evaluasi keberadaan tim penyelesaian agraria dengan
melibatkan pihak yang terlibat konflik. Ketiga mendesak BPN Provinsi Jawa Timur
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yang melibatkan rakyat melawan birokrasi dari korporasi dan segera
menyelesaikannya.
Dari hasil audiensi dengan pihak BPN Kanwil Jawa Timur, akhirnya diperoleh
kesepakatan bahwa akan dibentuk Tim Khusus Penyelesaian Konflik Agraria Jawa
Timur yang akan menyentuh persoalan konflik yang ada. Hal ini perlu untuk
segera disikapi mengingat petani sudah terperangkap dalam konflik agraria yang
berlangsung puluhan tahun dan sampai saat ini belum terselesaikan. Gencarnya
agenda pembangunan dan kepentingan kaum pemodal dalam melakukan
perampasan hak-hak tanah rakyat membuat posisi mereka harus tersingkir.
II. KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN
1. Kasus Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan di Jawa Timur
Lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia
yang tidak boleh dilanggar dan dijamin oleh Konstitusi. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Pasal 28H ayat (1)
menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak ini kemudian dijabarkan kembali dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
Pasal 9 ayat (3) UU HAM menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
Selain dalam konstitusi dan UU HAM, hak atas lingkungan yang baik dan
sehat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 65 ayat (1) UU
PPLH mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Kemudian ayat (2) mengatakan
“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,
akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.”
Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manuia, maka
negara berkewajiban untuk mewujudkan hak asasi terebut, yaitu kewajiban dalam
bentuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill)
serta memajukan (to promote). Kewajiban negara ini diatur dalam Pasal 28I ayat
(4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”.
Adanya jaminan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat
sebagaimana disebutkan diatas tidak serta merta membuat lingkungan hidup di
Indonesia khususnya di Jawa Timur bebas dari pencemaran. Pada kenyatannya di
beberapa daerah di Jawa Timur terdapat banyak kasus pencemaran lingkungan.
Kasus pencemaran tersebut bahkan sampai mengakibatkan konflik tidak hanya
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warga sebagai korban melawan perusahaan-perusahaan yang melakukan
pencemaran, akan tetapi juga terjadi konflik antar warga yang menjadi korban
akibat adanya provokasi yang memecah belah warga yang dilakukan oleh pihak
perusahaan. Celakanya, negara yang seharusnya melindungi warganya yang
menjadi korban, justru berbalik melindungi perusahaan dan melakukan berbagai
kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh
konstitusi.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang menghasilkan
limbah/B3 yang sangat besar. Berdasarkan Laporan akhir Identifikasi Potensi
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Jawa Timur, setidaknya terdapat 170 juta ton limbah B3 per tahun. Limbah
tersebut dihasilkan dari 100 perusahaan yang melaporkan limbah B3-nya dari
jumlah perusahaan di Jawa Timur sebanyak 811.273 unit perusahaan. Mengingat
hanya sebagian kecil perusahaan yang melaporkan limbahnya, sudah dapat
dipastikan bahwa limbah tersebut akan bertambah jauh lebih besar jika semua
perusahaan melaporkan limbahnya. Adapun tiga penyumbang limbah paling
banyak adalah sebagai berikut: Pertama, Probolinggo, menghasilkan limbah B3
sekitar 153.265.138 ton per tahunnya, kemudian terkelola sebesar 0,75 persennya
atau sekitar 1.152.880 ton; Kedua, Surabaya, menghasilkan limbah sekitar
11.826.764 ton per tahunnya. Terkelola 99,62 persen limbahnya, atau sekitar
11.826.765 ton; Ketiga, Gresik, menghasilkan limbah B3 sekitar 3.350.228 ton.
Terkelola 83,65 persen limbahnya atau sekitar 2.802.605 ton.
Besarnya limbah di Jawa Timur menunjukkan bahwa Jawa Timur, khususnya
daerah-daerah tertentu sudah darurat limbah/B3. Hal ini dikarenakan Provinsi
Jawa Timur yang menghasilkan limbah begitu besar sampai saat ini tidak
mempunyai perusahaan pengolahan limbah/B3. Berdasarkan monitoring media
yang dilakukan YLBHI – LBH Surabaya sepanjang tahun 2017, permasalahan
pencemaran lingkungan akibat pembuangan maupun penimbunan limbah/B3
terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Selain limbah/B3, juga banyak terdapat
kasus pengrusakan lingkungan seperti penambangan pasir, galian C illegal maupun
legal, dan banyak lagi kasus lainnya. Sebaran daerah yang mengalami pencemaran
lingkungan di Jawa Timur terdapat di grafik berikut:
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Gambar 16 : Grafik
Sebaran Wilayah Kasus Lingkungan di Jawa Timur

Sumber: Monitoring Media YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2017
Hasil monitoring media ini hanyalah sebagian kecil kasus pencemaran dan
pengrusakan lingkungan di beberapa daerah di Jawa Timur yang terangkat di
media. Berdasarkan hasil monitoring media ini dapat dilihat bahwa hampir
separuh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kasus pencemaran dan
pengrusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdapat di
daerah tersebut tidak melakukan pengelolahan limbah/B3 secara benar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga perusahaan-perusahaan tersebut dalam
menjalankan usahanya cenderung melakukan pengrusakan lingkungan.
Untuk mentasi permasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkunga ini,
Negara harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang
menghasilkan limbah/B3 dan perusahaan yang dalam aktivitasnya berpotensi
melakukan pengrusakan lingkungan seperti perusahaan pertambangan. Hal ini
harus dilakukan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari industri
dikelola dengan baik dan dalam menjalankan usahanya perusahaan tidak
melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Melalui monitoring media, YLBHI –
LBH Surabaya juga memetakan pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan
sebagaimana grafik berikut:
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Gambar 17 : Grafik
Pelaku Kasus Lingkungan di Jawa Timur

Sumber: Monitoring Media YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2017
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pelaku pencemaran di dominasi oleh
Perusahaan Swasta yang mencapai 41% atau sebanyak 15 (lima belas)
perusahaan, diperingkat kedua 19% atau sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan Belum
Diketahui, Perorangan 13% (5), Pemda dan Belum Diketahui masing-masing 8%
(3), warga 5% (2) sedangkan perusahaan BUMN dan Tujuh Rumah Sakit masingmasing 3% (1).
Dari grafik diatas ada beberapa hal yang perlu diperjelas kembali berkaitan
dengan pelaku pencemaran diatas: Pertama, “Perusahaan Belum Diketahui” yang
jumlahnya mencapai 19% atau sebanyak (7) kemungkinan besar adalah
perusahaan swasta, karena keterangan dalam media banyak menyebutkan inisial
perusahaan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu yang
indikasinya adalah perusahaan swasta. Kedua, “Belum Diketahui” yang jumlahnya
8% (3) juga kemungkinan besar pelakukanya adalah perusahaan swasta, cuma
berdasarkan temuan monitoring kemungkinan besar sifatnya perorangan atau
perusahaan-perusahaan kecil. Ketiga, “Tujuh Rumah Sakit” yang hanya 3% (1) ini
juga ada indikasi Rumah Sakit Swasta, namun yang tidak kalah penting juga dalam
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kasus yang pelakunya Tujuh Rumah Sakit ini walaupun hanya satu kasus yang
muncul tidak boleh dianggap biasa saja, karena ada indikasi Rumah Sakit tersebut
limbahnya tidak dikelola dengan baik dari awal.
Dari semua temuan diatas, terdapat satu kesamaan secara garis besar kenapa
perusahaan-perusahaan tersebut membuang atau menimbun limbahnya, yaitu
karena ada indikasi perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau mempunyai tetapi kapasitasnya tidak
memadai. Hal ini selalu muncul dari dugaan awal aparat penegak hukum yang
menangani maupun dinas terkait yang menangani masalah limbah/B3. Persoalan
IPAL ini harusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah dalam setiap
memberikan ijin maupun memperpanjang ini usaha dari setiap perusahaan yang
menghasilkan limbah. Dan sudah seharusnya perusahaan yang tidak mengelola
limbahnya dengan baik harus segera dicabut ijinnya dan berikan sanksi yang tegas
agar lingkungan yang baik dan sehat dapat dinikmati oleh setiap warga negara.
Negara melalui kementerian dan dinas terkait harus aktif dalam melakukan
pencegahan pencemaran lingkungan. Negara tidak boleh lagi pasif dengan hanya
menunggu laporan dari warga korban pencemaran seperti yang selama ini terjadi.
Peran aktif negara dalam mencegah dan menindak pelaku pencemaran disamping
mempunyai fungsi menjaga lingkungan juga berfungsi untuk meminimalisir terjadi
konflik antar warga sebagai korban dengan pihak perusahaan sebagai pelaku.
Pencemaran maupun pengrusakan lingkungan bentuknya bermacam-macam yang
selama ini terjadi di Jawa Timur. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat dilihat
dari table hasil monitoring YLBHI – LBH Surabaya sebagai berikut:
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Gambar 18 : Grafik
Bentuk Pelanggaran Kasus Lingkungan di Jawa Timur

Sumber: Monitoring Media YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2017
Berdasarkan table diatas, terdapat 19 (sembilan belas) bentuk pelanggaran
yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pencemaran lingkungan di Jawa Timur.
Bentuk pelanggaran yang paling banyak adalah membuang limbah/B3 ke sungai.
Pembuangan limbah/B3 ke sungai ini tentu sangat merugikan khususnya bagi
petani dan nelayan, karena dengan tercemarnya air sungai akan mengakibatkan
ikan-ikan mati dan juga petani tidak dapat menggunakan air yang tercemar
limbah/B3. Kemudian bentuk pelanggaran terbanyak kedua adalah tidak adanya
inseminator atau IPAL, disusul yang ketiga adalah galian C. Dari semua bentuk
pelanggaran tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa patut diduga
persoalan utamanya adalah perusahaan penghasil limbah tidak memiliki
inseminator atau IPAL, atau kapasitasnya tidak memenuhi, sehingga limbah/B3
yang dihasilkan dibuang atau ditimbun. Menimbun atau membuang limbah/B3
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juga menjadi pilihan karena tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar untuk
membuat inseminator atau IPAL atau untuk membayar pihak ketiga.
Pengolahan limbah/B3 yang dihasilkan perusahaan sebenarnya boleh
dilimpahkan ke pihak ketiga yang bergerak dalam pengolahan limbah/B3. Akan
tetapi masalahnya dengan sekian ratus juta ton limbah/B3 pertahun di Jawa
Timur, hanya ada satu perusahaan swasta yang bergerak dalam pengolahan
limbah/B3. Akan tetapi perusahan tersebut juga diduga kuat justru melakukan
pencemaran lingkungan karena limbah yang seharusnya dikelola malah ditimbun
dan dibuang sembarangan, akibatnya perusahaan tersebut sampai hari ini dituntut
oleh warga untuk segera ditutup.
a.

Kasus Lakardowo
Lakardowo adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jetis,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Berjarak hanya sekitar 350 meter dari
permukiman warga desa Lakardowo berdiri perusahaan pengolahan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), yang memulai
kegiatan konstruksi sejak tahun 2011. Kegiatan konstruksi melibatkan proses
pengurugan lahan karena area tempat PT. PRIA dibangun awalnya merupakan
kawasan tegalan yang lebih rendah dari jalan desa. Area lahan yang rendah itu
kemudian diurug atau ditimbun dengan sampai lebih tinggi dari jalan bahkan
perkampungan warga. Pengurugan atau penimbunan dilakukan dengan
menggunakan berbagai jenis limbah B3, terutama jenis limbah bottom ash
batubara, limbah medis, sludge kertas, sludge IPAL, resin, dan limbah cair tanpa
menggunakan lapisan pengamanan untuk mencegah rembesan dan penyebaran
lindi ke lingkungan sekitar.
Pada awal pembangunan pabrik pengolah limbah/B3 (PT. PRIA), masyarakat
Lakardowo tidak mendapatkan sosialisasi tentang bahaya limbah B3 yang dikelola
oleh PT. PRIA. Bahkan karena ketidaktahuan akan bahaya limbah B3 tersebut,
warga meminta bahkan membeli limbah batubara kepada PT. PRIA untuk
digunakan sebagai material urugan diruma warga. Baru sekitar tahun 2013 setelah
air sumur warga tercemar, dan warga mendapatkan informasi tentang bahaya
limbah B3, warga mulai melakukan aksi protes terhadap PT. PRIA karena adanya
kekhawatiran akan timbulnya pencemaran lingkungan semakin meluas. Warga
mendesak pemilik perusahaan membuat surat pernyataan untuk menghentikan
aktivitas penimbunan limbah dan melokalisir timbunan limbah yang telah
ditimbun di dalam tanah area PT. PRIA.
Dan benar saja, dampak pencemaran limbah/B3 kemudian semakin terasa
ketika air sumur warga Lakardowo berubah rasa, warna dan bau sehingga tidak
dapat digunakan untuk minum serta banyak anak-anak dan perempuan yang
mengalami sakit gata-gatal. ECOTON dan warga Lakardowo mengadukan
pencemaran akibat penimbunan limbah/B3 kepada KLHK pada Maret 2016. KLHK
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kemudian melakukan pengambilan sampel air tanah dan air permukaan di area PT.
PRIA pada Maret dan Juni 2016 untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji
laboratorium menunjukkan adanya kadar pencemaran melebihi baku mutu dan
lebih tinggi dari data rona awal, terutama di dalam sumur pantau dan air
permukaan di area PT. PRIA (SP1, SP3, AP1, AP2, LB5) dan beberapa sumur warga
yang berdekatan dengan pabrik. Bahan pencemar yang melebihi baku mutu di
dalam area PT. PRIA antara lain: TDS, CaCO3, Sulfat, Mangan, dan Seng.
Berdasarkan MSDS Coal Ash disebutkan bahwa limbah abu batubara memiliki efek
skin irritant yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan dermatitis. Hal ini dirasakan
oleh warga desa Lakardowo, banyak masyarakat sekitar PT. PRIA, terutama anakanak dan perempuan menderita penyakit iritasi kulit akibat contact dermatitis dan
merasakan gatal-gatal setelah mandi dengan air sumurnya. Tingginya kesadahan
air (CaCO3) dan sulfat bersifat korosif dan adanya kandungan pencemar logam
dapat menyebabkan iritasi kulit.
Hasil uji laboratorium ini bukannya membuat KLHK menyadari dan
mengakui bahwa PT. PRIA melakukan pencemaran lingkungan di Lakardowo.
KLHK melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran malah mengirimkan surat
kesimpulan analisis air tanah di Lakardowo pada Agustus 2016 yang menyatakan
bahwa tidak ada bahan pencemar dalam semua sumur pantau PT. PRIA, tidak ada
korelasi antara sumur PT. PRIA dengan sumur warga, dan pencemar dalam sumur
warga bersifat lokal. Pencemaran sumur warga dan penyakit gatal disebutkan
karena bakteri E coli dan limbah ternak. Kesimpulan KLHK yang mengatakan tidak
ada pencemaran tentu tidak bisa diterima, hal ini dikarenakan dalam hasil uji
laboratorium yang dilakukan oleh KLHK sendiri melalui laboratorium BLH
Provinsi Jawa Timur justru menunjukkan terjadinya pencemaran.
Hasil analisa laboratorium BLH Provinsi Jawa Timur yang mengindikasi
kadar pencemar dalam sampel air sumur dan air permukaan di area PT. PRIA
cenderung lebih tinggi dari sumur warga, mengindikasikan adanya sumber
pencemar di dalam area PT. PRIA. Selain itu, hasil analisa laboratorium Perum Jasa
Tirta untuk sampel yang diambil oleh Tim ECOTON bersama warga Lakardowo
juga menunjukkan bahwa terjadi pencemaran lingkungan di desa Lakardowo
akibat aktifitas PT. PRIA. Hasil uji laboratorium tersebut terdapat dalam table
dibawah.
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Tabel 5 :
Hasil Analisis kualitas Air sumur dan air permukaan Desa Lakardowo Juni 2016
Hasil Analisis Laboratorium BLH Jawa Timur
Baku Mutu
Minum
Perda
Jatim
No.2/20
08

Kualitas Air Rentang
Hasil
Uji
Kualitas Air
Permen
Rona Awal
kes
2011
No.492
/2010

Fecal
coliform
TDS

100

0

Sulfat

Parameter

1.000

21-150

Rentang Hasil
uji
kualitas
sampel air di
area PT. PRIA
oleh LAB BLH
JATIM
<2 - 170

Rentang Hasil
uji
kualitas
sampel
air
sumur warga
oleh LAB BLH
JATIM
<2 - 170

500

504 - 688

708 - 2.997

510 - 2.712

400

250

64.2 - 154,9

144 - 955

73,26 - 1.308

Mangan

0.1

0.4

0,025 - 0,942

0,014 - 0,808

Seng

0.05

3

<0.01 - 0,03

<0,016 - 0,390

500

430,1 - 493,1

245 - 1.568

<0,016
0,058
199,1 - 1.682

Kesadahan CaCO3
KMnO4
-

<0.02

10

-

1 - 31,9

0,8 - 7,5

Hasil Analisis Laboratorium PJT I
Parameter

Fecal
coliform

Baku Mutu Kualitas
Air Minum
Perda
Permen
Jatim
kes
No.2/20
No.492
08
/2010
100

TDS

0
1.000

512 - 2.680

64.2 - 154,9

127,2 - 858,2

49,93 - 708

Mangan

0.1

0.4

Seng

0.05

3

Besi

0,3

0,3

Boron

1
10

2 - 120

580 - 2.480

250

COD

<3 - 230

Rentang Hasil
uji
kualitas
sampel
air
sumur warga
oleh LAB PJT I

504 - 688

400

0,002

21-150

Rentang Hasil
uji
kualitas
sampel air di
area PT PRIA
oleh LAB PJT I

500

Sulfat

H2S

Rentang
Hasil
Uji
Kualitas Air
Rona Awal
2011

<0.02
<0.01 - 0,03

Ttd - 0,433

Ttd

0,129 - 0,536

0,052 - 0,064

<0.01

0,196 - 0,905

0,095 - 0,141

0,5

-

0,121 - 1,290

0,034 - 0,194

-

-

Ttd - 0,032

Ttd - <0,013

-

-

12,82 - 22,81

6,21 - 14,86
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Luas wilayah terdampak kurang lebih sekitar 335 hektar persegi dan sekitar
3300 KK yang menjadi korban pencemaran lingkungan. Akibat adanya
pencemaran yang dilakukan oleh PT. PRIA ini, warga mengalami kerugian ekonomi
dan masalah sosial. Kerugian ekonomi disebabkan karena warga harus membeli
air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatan bagi warga
yang sakit karena disebabkan dampak lingkungan yang tercemar, lahan pertanian
pun ikut terkena dampak akibat debu dan asap akibat pengoperasian PT. PRIA.
Selain kerugian ekonomi, masalah sosial yang timbul juga sangat merugikan warga
yang dari dulu hidup rukun tanpa ada gap antar sesama warga. Hal ini karena
setelah adanya PT. PRIA warga terpecah antara yang pro dan kontra terhadap PT.
PRIA. Warga yang pro dan kontra menjaga jarak antar satu sama lain, kemudian
diperparah oleh isu yang disebarkan oleh pihak PT. PRIA yang menggiring
persoalan isu lingkungan menjadi isu sosial.
Atas kasus pencemaran lingkungan ini, warga desa Lakardowo, yang
tergabung dalam gerakan Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) dan
Kelompok Perempuan Peduli Lakardowo (KPPL) sejak tahun 2013 berjuang
menuntut penutupan terhadap PT. PRIA karena dianggap telah melakukan
penimbunan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Desa
Lakardowo dan sekitarnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Warga Lakardowo
untuk menyampaikan tuntutannya, mulai dari melakukan aksi demo dari tingkat
desa sampai tingkat nasional. Selain aksi, warga juga melakukan beberapa kali
audensi dengan berbagai stakeholder mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi
sampai ke kementerian KLHK dan DPR RI Komisi VII. Akan tetapi sampai saat ini
Negara tetap mengabaikan tuntutan warga dan membiarkan lingkungan
Lakardowo tercemar.
Warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup bukannya
dilindungi oleh Negara, yang terjadi justru warga selama melakukan
perjuangannya kerap mendapat intimidasi dari pihak kepolisian Sektor Jetis
maupun Polres Mojokerto. Polisi kerap melakukan upaya represif terhadap warga
yang menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. YLBHI – LBH
Surabaya bersama Ecoton terus melakukan pendampingan terhadap warga dalam
melakukan upaya memperjuangkan haknya walaupun biaya dan tenaga yang
dikorbankan oleh warga tidak sedikit. Walaupun sampai saat ini Negara tidak
menunjukkan keseriusannya menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di
Lakardowo.
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b. Kasus Waduk Sepat
Waduk Sepat adalah tanah kas desa (TKD) atau bondho deso yang merupakan
hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan
Lakasantri, Kota Surabaya. Waduk seluas 60.000 m2 itu terletak tepat di wilayah
RW 03 dan RW 05. Waduk Sepat kemudian oleh Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya dilepas kepada PT. Ciputra Surya, Tbk., dengan cara tukar guling melalui
Surat Keputusan (SK) Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 atas
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan
Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2008. Dengan adanya SK tersebut, Waduk Sepat
menjadi objek tukar guling yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan PT
Ciputra Surya, Tbk., berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor Nomor
593/2423/436.3.2/2009; dan Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tanggal 4 Juni
2009. Lebih lanjut, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan sertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor 4057 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan
Lakarsantri, Kota Surabaya, Surat Ukur 21 Desember 2010 Nomor 641/Lidah
Kulon/2010 atas nama PT. Ciputra Surya, Tbk.
Atas tukar guling Waduk Sepat ini, warga Dukuh Sepat dari awal menyatakan
menolak peralihan hak dan alih fungsi atas tanah Waduk ini. Waduk yang
sebelumnya berfungsi sebagai lahan serapan air untuk mencegah banjir saat hujan,
kegiatan ekonomi yang meliputi pemancingan, tempat pedagang kaki lima dan
tempat intraksi sosial masyarakat kemudian dialihfungsikan menjadi perumahan
oleh PT. Ciputra Surya, Tbk. Penolakan warga atas tukar guling tersebut juga
didasarkan pada adanya dugaan penyimpangan dalam proses tukar guling dan
melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga Dukuh Sepat, yakni
meliputi: (1) hak atas lingkungan yang baik dan sehat; (2) hak atas pekerjaan; dan
(3) hak atas hidup yang aman.
Permasalahan tukar guling ini oleh warga diupayakan untuk diselesaikan
melalui jalur musyawarah (non litigasi), namun pihak terkait tidak memberikan
umpan balik yang positif terhadap warga. Pada akhirnya, warga Dukuh Sepat
melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat (LBH
Surabaya adalah salah satu bagiannya) mengajukan gugatan perbuatan melanggar
hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Walikota Surabaya,
Ketua DPRD Kota Surabaya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 389/Pdt.G/2016/PN.Sby
Gugatan ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh warga untuk
memperjuangkan hak atas atas lingkungannya, hak atas sanitasi, dan hak ekosobnya setelah berbagai upaya diluar pengadilan dilakukan. Tuntutan warga dalam
gugatan ini bukanlah untuk mendapat ganti rugi materiil, tetapi memastikan
bahwa semua kebijakan para tergugat batal demi hukum dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Harapannya, ketika tuntutan tersebut dikabulkan,
maka hak atas atas lingkungan, hak atas sanitasi, dan hak ekosob warga Dukuh
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Sepat pada khususnya dan warga Kota Surabaya pada umumnya akan terpulihkan
dan terpenuhi.
Proses persidangan beberapa kali ditunda karena para tergugat kurang
kooperatif. Setelah mengalami beberapa kali penundaan sidang, Pada 28
September 2016, majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar: (1)
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut; (2)
Menyatakan gugatan citizen law suit yang diajukan penggugat tidak dapat
diterima; (3) Menyatakan pemeriksaan subtansi/materi perkara No.
389/Pdt.G/2016/PN.Sby tidak perlu dilanjutkan; dan (4) Menghukum penggugat
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.191.000 (satu juta seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah). Atas adanya putusan sela tersebut, penggugat mengajukan
upaya hukum banding pada 10 Oktober 2016.
Selain melakukan gugatan PMH, warga melalui kuasa hukumnya juga
meminta Walikota Surabaya untuk membuka dokumen-dokumen keputusan yang
menjadi dasar alih fungsi lahan Waduk Sepat, dokumen usaha PT. Ciputra Surya,
Tbk. di atas lahan Waduk Sepat, dan dokumen lingkungan PT. Ciputra Surya, Tbk.
dalam aktivitasnya di atas lahan Waduk Sepat. Permintaan dokumen tersebut
dikirim melalui surat sebanyak dua kali, akan tetapi pihak Walikota Surabaya tidak
menggubris. Akhirnya pihak warga melakukan gugatan sengketa informasi melalui
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Putusan Komisi Informasi mengabulkan permohonan pihak warga, akan
tetapi pihak Walikota Surbaya melakukan upaya perlawanan sampai pada tingkat
kasasi. Pada tingkat kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) No.
438K/TUN/2016 pihak warga tetap dimenangkan. Akan tetapi walaupun pihak
warga menang, pihak Walikota tetap tidak memberikan dokumen informasi yang
disengketakan kepada warga. Terakhir pihak Walikota mengajukan perlawanan
lagi melalui upaya Peninjauan Kembali (PK), dan Walikota Surabaya juga mengirim
surat kepada Walhi Jawa Timur selaku salah satu kuasa hukum warga yang pada
intinya mengatakan bahwa PT. Ciputra Surya, Tbk. tidak memiliki dokumen yang
diminta oleh pihak warga.
Dengan adanya penjelasan Walikota Surabaya melalui surat ke Walhi Jawa
Timur yang mengatakan PT. Ciputra Surya, Tbk. tidak memiliki dokumen terkait
usahanya yang diminta oleh pihak warga, maka seharusnya aktivitas kegiatan
usaha yang dilakukan PT. Ciputra Surya, Tbk. saat ini berupa pengerugan waduk
tidak memiliki ijin, dengan kata lain PT. Ciputra Surya, Tbk. melakukan kegiatan
usaha secara ilegal. Dalam kasus sengketa informasi ini pihak warga sangat
menyayangkan atas upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak Walikota yang
melakukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi bahkan sekarang Peninjauan
Kembali (PK). Perlawanan Walikota ini seakan menunjukkan bahwa Walikota
seakan ‘melindungi’ PT. Ciputra Surya, Tbk. yang melakukan aktivitas usahanya
tanpa dilengkapi dengan dokumen dan ijin usaha. Seharusnya dari awal pihak
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Walikota Surabaya menyampaikan apa adanya terkait dengan dokumen yang
diminta warga.
c.

Kasus Tumpang Pitu
Banyuwangi merupakan wilayah kabupaten di ujung paling timur pulau jawa,
yang secara administrative masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar
wilayan ini terletak di pesisir selatan Jawa Timur. Banyuwangi dikategorikan
sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, dan sekaligus terluas di pulau Jawa,
yakni mencapai 5.782,50 km2. Dalam jumlah luas tersebut, wilayahnya meliputi:
kawan hutan yang mencapai 183.396,34 ha (31,72%), persawahan 66.152 ha
(11,44%), perkebunan seluas 82.143,63 ha (14,21%), dan pemukiman sekitar
127.454,22 ha (22,04%). Sebagai kabupaten yang terletak di pesisir, Banyuwangi
memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km (WALHI Jawa Timur: Kabar Pesisir).
Di Banyuwangi terdapat bukit Tumpang Pitu, di bukit ini terdapat
perusahaan tambang emas, milik PT. Merdeka Copper Gold Tbk., yaitu PT. Bumi
Suksesindo (BSI) dan PT. Damai Suksesindo (DSI). PT. BSI memiliki Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati
Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana
terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No.
188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Sedangkan PT. DSI
memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berdasarkan
Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10
Desember 2012, di mana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati
Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014 (WALHI
Jawa Timur: Kabar Pesisir).
Lokasi IUP OP PT. BSI seluas 4.998 ha, yang akan berlaku sampai dengan 25
Januari 2030. Sedangkan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha, berlaku sampai
dengan 25 Januari 2016. Izin yang dimiliki oleh PT. BSI dan PT. DSI ini merupakan
hasil rangkaian panjang perizinan yang dikeluarkan kepada perusahaan tambang
sejak tahun 1995. Akan tetapi perusahaan-perusahaan sebelumnya tidak sampai
pada tahap eksplorasi, barulah PT. BSI dan PT. DSI yang melakukan eksplorasi di
bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi (WALHI Jawa Timur: Kabar Pesisir).
Akibat dari beroperasinya perusahaan grup PT. Merdeka Copper Gold Tbk.,
tak kurang dari 5 tahun sejumlah kerusakan sosial-ekologis telah hadir nyata dan
mengancam keberlangsungan ruang hidup rakyat Banyuwangi dan sekitarnya.
Adapun catatan awal terkait krisis sosial-ekologis tersebut diantanya: (WALHI
Jawa Timur: Kabar Pesisir).
1. Bagi nelayan, bukit Tumpang Pitu setidaknya memiliki dua peran penting:
Pertama, Bukit Tumpang Pitu adalah ‘tetenger’ pada saat melaut, yaitu
sebagai petunjuk arah saat berada dilaut lepas. Jika Bukit Tumpang Pitu
lenyap karena pertambangan, maka sudah dipastikan pelaut tidak
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2.

3.

4.

5.

6.

mempunyai petunjuk arah. Kedua, Bukit Tumpang Pitu berfungsi sebagai
benteng bagi nelayan dari ancaman angin tenggara yang terkenal ganas, dan
sebagai benteng utama dari ancaman gelombang badai tsunami. Pada tahun
1994, gelombang tsunami pernah menyapu pesisir dusun Pancer yang
merenggut nyawa sebanyak 200 orang. Keberadaan Bukit Tumpang Pitu
menurut warga mampu sebagai benteng sehingga bisa meminimalisir
korban saat itu. Jika Bukti Tumpang Pitu lenyap karena pertambangan,
maka dapat dipastikan benteng gelombang sudah tidak ada lagi;
Bagi nelayan, lau Sumberagung dan sekitarnya merupakan kawasan utama
dalam menopang ekonomi warga melalui tangkapan ikan. Namun pasca
beroperasinya pertmbangan khususnya pasca banjir lumpur tahun 2016
yang diduga berasal dari areal pertambangan yang mengakibatkan wilayah
pesisir dusun Pancer dan sekitarnya tertutup lumpur hingga 4 km ke
tengah laut selama beberapa pecan. Akibatnya, tangkapan ikan nelayan
menurun drastis yang sudah tentu merugikan perekonomian warga
nelayan;
Bencana lumpur yang diduga berasal dari areal pertambangan selain
berdampak pada kawasan pertanian dan pesisir, juga berdampak terhadap
menurunnya angka pengunjung wisata (wisatawan) Pantai Merah hingga
70 persen. Akibatnya, warga yang menumpukan kegiatan ekonominya pada
pariwisata juga mengalami kerugian;
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menggarisbawahi bahwa
kawasan selatan jawa, termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan
bencana tsunami. Oleh karena itu, seharusnya kawasan pesisir selatan
ditujukan untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dapat timbul
karena bencana. Dengan demikian selayaknya pesisir selatan jawa
selayaknya ditetapkan menjadi kawasan lindung dan konservasi demi
mengantisipasi bencana. Adanya izin pertambangan ini merupakan
tindakan kontraproduktif terhadap usaha menurunkan resiko bencana;
Tumpang Pitu juga dianggap sebagai tempat sakral dan istimewa bagi Umat
Hindu yang bermukim di Banyuwangi. Pasalnya, di kawasan ini terdapat
Pura yang memiliki nilai historis tinggi terkait penyebaran agama Hindu di
Banyuwaingi pada masa silam. Sehingga jika kawasan ini hilang akibat
pertambangan, maka umat hindu akan kehilangan tempat yang selama ini
dianggap sacral;
Tumpang Pitu juga secara turun temurun telah berfungsi sebagai pusat air
dan sumber tanaman obat-obatan yang memiliki arti penting bagi warga.
Dengan adanya pertambangan maka dapat dipastikan selain merusak
sumber air, juga membunuh segala bentuk kehidupan lainnya karena
ancaman kerusakan dan limbah yang dihasilkan;
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7. Hadirnya industri pertambangan di Tumpang Pitu juga telah mendorong
meningkatnya kekerasan dan represi pihak aparat keamanan negara
terhadap warga. Dalam catatan terakhir, setidaknya 10 orang warga telah
ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus terkait dengan
perjuangan warga menolak kehadiran tambang Tumpang Pitu.
2. Ketika Negara Melindungi Pemodal : Hak atas Lingkungan yang Baik
dan Sehat Diabaikan
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hak atas lingkungan yang baik dan
sehat yang sudah dijamin dalam Konstitusi, UU HAM, UU PPLH. Akan tetapi tidak
serta merta membuat warga negara Indonesia khususnya Jawa Timur bebas dari
pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari hasil
monitoring media YLBHI – LBH Surabaya dan beberapa kasus konflik lingkungan
sebagaimana dijabarkan diatas. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Jawa
Timur memiliki berbagai dampak buruk terhadap masyarakat, antara lain dampak
lingkungan, dampak ekonomi dan dampak sosial.
Dampak lingkungan dan dampak ekonomi selalu beringan. Dampak
lingkungan merupakan pokok pangkal masalah yang mengakibatkan korban
mengalami kerugian ekonomi. Hal ini bisa dilihat dalam kasus pencemaran di
Lakardowo di Mojokerto misalkan, akibat adanya pencemaran terhadap
lingkungan yang mengakibatkan air sumur tidak bisa lagi digunakan, maka warga
Lakardowo harus membeli air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat lainnya
adalah banyak warga khususnya anak-anak mengalami sakit akibat lingkungan
tercemar, untuk melakukan perawatan, maka diperlukan biaya. Begitu juga dengan
lahan pertanian yang kadang tidak dapat dipanen karena terkena asap atau debu
dari pabrik yang mencemari tanaman pertanian.
Kasus lain bisa dilihat dari kasus Waduk Sepat di Surabaya. Akibat adanya
tukar guling oleh Pemkot Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. yang kemudian
waduk tersebut dialihfungsikan menjadi perumahan mengakibatkan dampak
lingkungan. Dampak lingkungan berupa banjir karena waduk tersebut awalnya
berfungsi sebagai lahan resapan air hujan ketika musim hujan. Waduk Sepat juga
berfungsi sebagai kegiatan ekonomi oleh pedagang kaki lima dan tempat
pemancingan, dengan dialihfungsikan sebagai perumahan, maka kegiatan ekonomi
warga menjadi hilang, dan ini tentu merugikan secara ekonomi.
Begitu juga dengan kasus eksplorasi Bukit Tumpang Pitu di Banyuwangi.
Warga mengalami kerugian yang sangat besar karena akibat adanya eksplorasi
tersebut air laut menjadi tercemar akibat terjadinya lumpur B3 yang diduga kuat
berasal dari perusahaan. Akibatnya ikan-ikan yang menjadi penghasilan pokok
bagi nelayan mati dan jumlah tangkapan ikan nelayan akhirnya menurun drastis.
Masalah lain adalah menurunnya jumlah wisatawan di Pantai Merah yang selama
ini banyak warga yang menggantungkan hidupnya terhadap tempat wisata
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tersebut. Selain dampak yang sudah dirasakan saat ini, masih ada potensi dampak
lingkungan yang lebih besar yang mengancam masyarakat akibat eksplorasi Bukit
Tumpang Pitu. (dampak dan potensi dampak ini lebih lengkap lagi dapat dilihat
dalam paparan Kasus Tumpang Pitu diatas).
Dampak lain dari kasus pencemaran adalah dampak sosial. Dampak sosial ini
timbul akibat adanya pro kontra dalam masyarakat terhadap aktivitas dari
perusahaan yang diduga kuat merusak dan mencemarkan lingkungan. Pro kontra
ini terjadi akibat persoalan antara kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat
dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut.
Persoalan ini muncul tidak lepas dari adanya provokasi oleh pihak perusahaan
yang membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang pihak
perusahaan mengalihkan isu lingkungan menjadi isu sosial lainnya, isu sara salah
satunya. Hal ini terjadi di Lakardowo, karyawan perusahaan menggelar aksi di
depan kantor Pemkab Mojokerto pada tanggal 19 Juli 2016 dengan membawa
spanduk yang bertuliskan “Jangan Biarkan Penyelundup yang Memicu Perpecahan
SARA Masuk di Desa Lakardowo” (Beritajatim.com: 19 Juli 2016).
Atas permasalahan lingkungan ini, Negara seharusnya hadir untuk
memberikan perlindungan terhadap warganya dan memastikan pemenuhan hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dirasakan oleh warganya. Akan tetapi
pada kenyataannya, Negara justru pasif dan bahkan justru melindungi pemodal
(perusahaan) setiap ada tuntutan dari warga yang menjadi korban pencemaran
dan pengrusakan lingkungan. Tuduhan terhadap Negara melindungi pemodal
tidaklah berlebihan jika dilihat dari berbagai upaya kriminalisasi yang dilakukan
oleh aparat negara terhadap warga yang memperjuangkan hak atas
lingkungannya. Selain upaya kriminalisasi, upaya negara melindungi perusahaan
juga dapat dilihat dari tidak adanya transparansi informasi yang diberikan kepada
warga pada saat proses perijinan maupun saat menjalankan usahanya.
Upaya kriminalisasi dapat dilihat dalam berbagai kasus lingkungan, kasus
Lakardowo misalkan. Warga yang berjuang memperjuangkan haknya kerap di caricari kesalahannya oleh pihak kepolisian yang pada akhirnya beberapa warga
mendapat surat panggilan atas kasus yang tidak pernah ada unsur pidananya.
Bahkan upaya represif berupa pemukulan oleh kepolisian dilakukan terhadap
warga yang melakukan aksi. Begitu juga dalam kasus Tumpang Pitu, sampai saat
ini setidaknya 10 orang warga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai
kasus terkait perjuangan warga (Walhi: Kabar Pesisir). Dari 10 orang tersebut
salah satunya saat ini menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam
kasus Palu Arit. Kasus-kasus yang muncul ini timbul semua berdasarkan rekayasa
kasus untuk melakukan mengkriminalisasi warga yang menolak keberadaan
perusahaan yang mencemarkan dan merusak lingkungan.
Masalah lain yang menunjukkan bahwa negara melindungi pemodal adalah
masalah transparansi informasi. Kita bisa melihat kasus Waduk Sepat, di mana
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pihak warga meminta Walikota Surabaya untuk membuka dokumen-dokumen
keputusan yang menjadi dasar alih fungsi lahan Waduk Sepat, dokumen usaha PT.
Ciputra Surya, Tbk. di atas lahan Waduk Sepat, dan dokumen lingkungan PT.
Ciputra Surya, Tbk. dalam aktivitasnya di atas lahan Waduk Sepat. Bukannya
memberikan permintaan warga, Walkot Surabaya malah melakukan berbagai
upaya hukum sampai pada tingkat Peninjauan Kembali untuk melawan warga yang
menang dalam sengketa informasi. Bahkan warga yang sudah menang dalam
putusan berkekuatan hukum tetap, tetap tidak diberikan oleh Walkot Surabaya. Ini
menunjukkan bahwa negara benar-benar melindungi pemodal. Dan ini terjadi juga
diberbagai kasus, di mana negara mempersulit akses informasi warga untuk
mendapatkan informasi secara lengkap. Padahal informasi tersebut termasuk
informasi publik yang seharusnya bisa diakses oleh setiap orang.
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Bagian 4 : Kondisi Hak Asasi Manusia Dalam Hal
Hak Sipil Politik
Potret Pelanggaran HAM Bagi Minoritas Agama,
Keyakinan dan Etnis di Jawa Timur
A. Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan, dan Etnis
terhadap Di Empat Kabupaten/Kota (Surabaya, Sidoarjo, Malang Raya,
dan Jember)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya konsen untuk melakukan
advokasi Isu Hak Asasi Manusia dalam bidang Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan (KBB), setiap tahunnya LBH Surabaya memotret pelanggaran
hak asasi manusia terhadap Kelompok Rentan (Minoritas Agama, Keyakinan,
dan Etnis) dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Surabaya,
Kabupaten Sidoarjo, Malang Raya (Kota Malan, Kabupaten Malang, dan Kota
Batu), dan Kabupaten Jember khususnya dan wilayah Jawa Timur lainnya
umumnya. Pada Tahun 2017, kami berusaha untuk memotret pelanggaran
hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis dengan melakukan
diksusi berkala HAM dan Monitoring.
Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri
Pada tahun 2006 membuat Peraturan Bersama 2 menteri yaitu Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri (Permen) Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 dibuat oleh Kementerian Agama dan Dalam Negeri
tentang Rumah Ibadah. Peraturan bersama dua menteri ini menjadi salah
penyebab berkurangnya penikmatan hak asasi manusia dalam bidang
kebebasan beragama dan berkayakinan di Indonesia termasuk Jawa Timur.
Karena peraturan bersama dua menteri memberikan ekses terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang kebebasan beragama dan
berkeyakinan.
Selain itu, di Jawa Timur setidaknya tersedia dua kebijakan Provinsi Jawa
Timur yang berpotensi melanggar hak terhadap kelompok minoritas agama,
keyakinan, dan etnis yakni sebagai berikut:
1. Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat, dan
2. Peraturan Daerah Pemprov. Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor
188/94/KPTS/013/2011, yang melarang aktivitas Jamaah Ahmadiyah
Indonesia di seluruh wilayah Jawa Timur.
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Gambaran mengenai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pergub)
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan
Pengawasan Aliran Sesat, di mana dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa
kegiatan keagamaan di kategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi
kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam
konteks Jawa Timur, Pergub ini sangat krusial karena berpotensial
melahirkan kekerasan pengikut Syiah sebagaimana yang terjadi diatas. MUI
Jawa Timur sendiri pada Januari 2012 telah mengeluarkan fatwah No Kep01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah. Pergub ini telah
dijadikan alat oleh kelompok Sunni radikal di Jawa Timur untuk menentang
kegiatan keagamaan yang diindetifikasi sebagai Syiah, misalnya, di Pasuruan
dan Bondowoso.

B. Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan,
dan Etnis oleh LBH Surabaya Berdasarkan Diskusi Berkala Hak Aasasi
Manusia di 4 Kabupaten/Kota dan Media Massa
Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan, dan Etnis oleh
LBHSurabaya Berdasarkan Diskusi Publik HAM yang dilakukan di Kota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Malang Raya, dan Kabupaten Jember
LBH Surabaya telah melakukan diskusi berkala hak asasi manusia yang
berdimensi pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan
etnis yang dilakukan di 4 kabupaten/kota, yang diadakan masing-masing 2
kali untuk isu kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis. Adapun data
dan informasi yang kami peroleh akan kami sampaikan, sebagai berikut:

Tabel 6 : Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama,
Keyakinan, dan Etnis Berdasarkan Diskusi Publik HAM di Kota Surabaya
No.
1.

Pelanggaran
Diskriminasi
Kependudukan

Pelaku

Korban

Admistrasi Negara/Pemerintah Warga
Keturunan yang
bermukim
di
Kampung
Pecinan Tambak
Bayan Surabaya
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Tabel 7 : Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama,
Keyakinan, dan Etnis Berdasarkan Dikusi Publik HAM di Kabupaten
Sidoarjo
No.

Pelanggaran

Pelaku

Korban

1.

Pendirian
Gereja
Kecamatan Krian

di Negara/Pemerintah Jamaah Gereja
dan
Masyarakat
Sipil

2.

Ekses Kasus Syiah Sampang

3.

Ruang untuk beribadah pada Dinas Pendidikan Siswa
sekolah Negeri di Kabupaten Kab. Sidoarjo
Kristen
Sidoarjo

4.

Akses Pemakaman

Negara/Pemerintah Penganut/Jamaat
dan
Masyarakat Kristen
Jawi
Sipil
Watan

5.

Pendirian Rumah Ibadah

Negara/Pemerintah Penganut/Jamaat
dan
Masyarakat Kristen
Sipil

6.

FKUB
memberikan Negara/Pemerintah Penganut/Jamaat
rekomendasi
yang dan
Masyarakat Kristen.
melahirkan fatwa MUI yang Sipil
berpotensi melanggar hak

Negara/Pemerintah Penggungsi/Warga
dan
Masyarakat Syiah yang ada di
Penggungsi
Syiah
di
Penggungsian
Jemundo, Sulit mengakses Sipil
hak dasar (pendidikan dan
administrasi kependudukan)
Penganut

Tabel 8 : Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama,
Keyakinan, dan Etnis Berdasarkan Dikusi Publik HAM di Malang Raya
No.
1.

Pelanggaran

Pelaku

Korban

Tindakan
represif
aparat Aparat kepolisian Jamaah
Kelompok Ahmadiyah
kepolisian serta kelompok dan
masyarakat
sipil
ketika Masyarakat Sipil
Syiah
membuat
dialog
dengan
jama’ah ahmadiyah dan syiah
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dan

2.

Tindakan
represif
aparat Aparat Kepolisian Warga Keturunan
kepolisian serta kelompok dan
Kelompok Tionghoa
masyarakat
sipil
ketika Masyarakat Sipil
mengadakan acara keagamaan
warga tionghoa

3.

Tindakan represif
pemutaran
film
berjudul name is boy

4.

Pemakaman
warga
aliran Kelompok
kepercayaan penghayat yang Masyarakat Sipil
masih Terbata

5.

Larangan
bercadar
untuk Rektor UIN Maliki HTI
Mahasiswi UIN Maliki Malang
Malang

kepada Aparat Kepolisian Gusdurian
pendek dan
Kelompok
Masyarakat Sipil
Penganut
Penghayat

Tabel 9 : Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama,
Keyakinan, dan Etnis Berdasarkan Dikusi Publik HAM di Kabupaten
Jember
No.

Pelanggaran

Pelaku

Korban

1.

Stigma masyarakat terhadap Masyarkat sipil
suatu golongan agama dan
kepercayaan tertentu

Agama
dan
kepercayaan
tertentu

2.

Stigma memimpin dalam hal Masyarakat sipil
apapun haruslah golongan
agama mayoritas

Agama minoritas

3.

Stigma etnis dalam pergaulan

Etnis Jawa

4.

Minoritas
agama
dan Pemerintah
Minoritas Agama
dan dan Kepercayaan
kepercayaan
tidak
dapat Daerah
Masyarakat
Sipil
terlindungan hak-hak untuk
diakui

5.

Pendirian Geraja Katolik, yang Masyakarat Sipil
sudah lengkap persyaratannya

Agama

6.

Pendirian Pesantren Rabani Masyarakat Sipil
yang tidak bida beroperasi

Agama

81 |Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2017

Masyarakat sipil

Pemantauan Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan, dan
Etnis oleh LBH Surabaya Berdasarkan Media Massa
Pemantauan LBH Surabaya terkait pelanggaran hak kelompok minoritas
agama, keyakinan, dan etnis, dilakukan mulai Januari hingga November
2017. Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi
sumber data adalah media cetak dan media online yang memuat
pemberitaan tentang isu yang dimaksud.
Sampai dengan November 2017, jumlah pelanggaran-pelanggaran
terhadap hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis adalah 11.
Kasus. Berikut adalah grafisnya:
Gambar 19 : Grafis
Jumlah Kasus Pelanggaran terhadap Hak Kelompok Minoritas
Agama, Keyakinan, dan Etnis

Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2017

Pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan
etnis terlihat lebih banyak terjadi pada Juni 2017 (8 kasus). Secara
umum, fakta ini menjadi bukti bahwa kelompok minoritas agama,
keyakinan, dan etnis di Jawa Timur masih sangat rentan menjadi korban
atas berbagai kejahatan yang melanggar hak asasinya.
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Jenis pelanggaran terhadap anak dapat disampaikan dengan grafis
berikut ini:

Gambar 20 : Grafis
Jenis Kasus Pelanggaran terhadap Hak Kelompok Minoritas Agama,
Keyakinan, dan Etnis

Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2017

Usulan Pembubaran Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan, dan Etnis
merupakan jenis pelanggaran yang banyak terjadi, yakni 6 kasus (43%).
LBH Surabaya menemukan, dalam satu jenis pelanggaran mempunyai
keterkaitan dengan jenis pelanggaran yang lainnya. Ambil contoh
misalkan yang terjadi di Kota Surabaya, yakni pelaku melakukan usulan
pembubaran kegiatannya sekaligus pembubaran kelompoknya.
Kasus-kasus pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan
etnis terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut adalah grafisnya:
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Gambar 21 : Grafis
Sebaran Wilayah Terjadinya Kasus Pelanggaran terhadap Hak Kelompok
Minoritas Agama, Keyakinan, dan Etnis di Jawa Timur

Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2017
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Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran hak kelompok minoritas
agama, keyakinan, dan etnis banyak terjadi di Kota Surabaya (4 kasus)
disusul oleh Kabupaten Sidoarjo (3 kasus). Namun demikian, tidak
menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di
Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis. Hal ini sangat
dimungkinkan, misalnya susahnya akses terhadap wilayah terjadinya
kasus pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis,
sehingga pewarta tidak dapat menjangkaunya.
Pelaku, kegiatan, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran
hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis di Jawa Timur
sangat beragam. Berikut dapat kami sampaikan:
Tabel 10
Pelaku, Modus, dan Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Pelanggaran terhadap Hak Kelompok Minoritas Agama, Keyakinan
dan Etnis
No.

Pelaku

Kegiatan

1.

Pemerintah
Daerah

Membuat surat edaran
yang berisi kewaspadaan
aliran radikalisme, untuk
menghormati kelompok
agama, keyakinan, dan
etnis lain dan akses
administrasi
kependudukan

2.

Kelompok
Intoleran

3.

Instansi
Pendidikan
Keagamaan

4.

Kelompok
Kepemudaan

Ususlan
Pembubaran
Kegiatan
dan
Pembubaran
Perkumpulan
Mengajak
untuk
memobilitasi
massa
untuk
memberikan
usulan pembubaran dan
mengantipasi ajaran dari
kelompok
minoritas
agama, keyakinan dan
etnis
Pembongkaran
Simbol
Keagamaan
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Faktor yang
Mempengaruhi
Adanya
dorongan dari
kelompok
intoleran,
kelompok
mayoritas dan
adanya
peraturan
daerah
Pertentangan
ajaran
yang
ditumbuhkan
Pengaruh
pimpinan dan
ajaran
keilmuannya.

Terpengaruh
karena
dorongan dari
kelompok
intoleran

Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2017

Sesuai tabel di atas, pelaku pelanggaran hak kelompok minoritas agama,
keyakinan, dan etnis didominasi oleh kelompok masyarkat sipil yang
intoleran, misalnya Kelompok Intoleran, Instansi Pendidikan
Keagaamaan, dan Kelompok Kepemudaan. Temuan LBH Surabaya pada
2017 kali ini, oknum pemerintah daerah serta aparatur pelengakapnya
turut andil untuk menjadi pelaku.

Pelatihan Peralegal Komunitas dalam Isu Kebebasan Beragama dan
Berkayakinan di Batu Jawa Timur 2017, yang rangka pelaksanaan
program eMpowering Access to Justice (MAJU).
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C. Potret Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang
Kian Mengancam Kelompok Minoritas Agama/Keyakinan pada 4
Kabupaten/Kota (Surabaya, Sidoarjo, Malang Raya, dan Jember
Sepanjang 2017, berdasarkan diskusi berkala HAM dan monitoring LBH
Surabaya, tercatat ada 32 kasus pelanggaran hak kelompok minoritas
agama , keyakinanan, dan etnis di Jawa Timur.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, banyak bentuk pelanggaran
yang yang menimpa pada kelompok minoritas agama, keyakinan, dan
etnis, misalnya pembubaran kegiatan sampai pada usulan pembubaran
kelompoknya. Yang disayangkan dukungan atas bentuk pelanggaran
yang sama ini semakin meluas di berbagai kabupaten/kota di Jawa
Timur. Hal ini membuktikan bahwa minoritas agama, keyakinan, dan
etnis masih menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi korban
pelanggaran hak asasi manusia.
Pelanggaran yang terjadi dari kabupaten/kota satu dengan
kabupaten/kota yang lain semakin memperkeruh potret pelanggaran hak
kelompok minoritas agama, keyakianan, dan etnis di Jawa Timur.
Walaupun belum bisa dikatakan sebagai perwakilan seluruh wilayah 38
kabupaten/kota di Jawa Timur, Tetapi hal ini membuktikan adanya
regulasi dari tingkat pusat sampai daerah yang berpotensi
diperguanakan oleh kelompok intoleran untuk melakukan tidakan yang
melangar hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis.
Melihat fakta di atas, salah satu permasalahan yang perlu dicermati
adalah kebijakan nasional dan regional yang belum memberikan
perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan serta keberpihakan terhadap
hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis. Kebijakankebijakan tersebut masih menjadi “keniscayaan” di benak para
negarawan.

Pelanggaran Fair Trial
1. Kasus Kedurus
Nomor Perkara No. 204/Pdt.G/2017/PN.Sby
“Perampasan Tanah Milik Warga Atas Nama Kekuasaan”
Pengalaman LBH Surabaya menangani perkara perdata yang melibatkan para
warga Kedurus sebagai PENGGUGAT, yang mengajukan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum (onrechmatige daad) kepada Pemerintah Kota Surabaya
dalam hal ini adalah Walikota Surabaya sebagai TERGUGAT I dan Dinas PU
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Bina Marga dan Pematusan Surabaya sebagai TERGUGAT II. Dalam perkara
yang masih dalam proses persidangan ini, LBH Surabaya menemukan fair trail
dalam proses persidangannya yang tidak sesuai dengan asas – asas dalam
hukum acara perdata yang selama ini kita ketahui. Prinsip atau asas yang
harus ditegakkan atau diterapkan dalam Hukum Acara Perdata, antara lain;6
a. Mempertahankan Tata Hukum Perdata;
b. Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran
kepada Para Pihak;
c. Hakim Menemukan Kebenaran Formil;
d. Peradilan Terbuka Untuk Umum;
e. Asas Hakim Bersifat Pasif;
f. Mendengarkan Kedua Belah Pihak (Audi et Alteram Partem);
g. Asas Obyektif
h. Putusan Disertai Alasan
i.

Tidak ada Keharusan untuk Mewakili

j.

Beracara Dikenakan Biaya

k. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
l.

Asas Imparsialitas.

Adapun temuan yang didapatkan oleh LBH selama persidangan, antara lain;
Ad.a. Sidang sering tidak Tepat Waktu dan Jadwal Sidang pada Agenda
Selanjutnya tidak sesuai dan Sidang tidak sesuai dengan kesepakatan agenda
sidang yang telah disepekati oleh para pihak pada persidangan sebelumnya;
Dalam hukum acara perdata sesuai dengan yang telah termakjub dalam
Pasa 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, “Pengadilan membantu pecarian keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan..”, Jadwal dan agenda sidang
yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati pada sidang yang sebelumnya, dengan alasan memperhatikan
salah satu pihak. Dapat dibuktikan dengan adanya penundaan waktu
sidang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan
perubahan agenda sidang dan memberikan kesempatan kepada salah
satu pihak. Hal tersebut, membuktikan adanya proses pengadilan untuk
tidak membantu pencari keadilan dalam menemukan keadilan sesuai
6

Yayah Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika : Jakarta, 2005, h 69
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dengan asas imparsialitas, yang tidak memihak (impartial), bersikap
jujura dan adil (fair dan just), serta tidak bersikap diskriminatf, tetapi
menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam
keadaan setara di depan hukum (equal before the law).
Sehingga perbuatan tersebut diatas, bentuk pengingkaran dari standar
peradilan yang adil dan tidak memihak.

Ad.b. Koordinasi yang Buruk Antara Panitera Pengganti Dengan Ketua Majelis
yang Menyebabkan Terhambatnya Jalannya Persidangan;
Pada pengaturan Pasal 17 ayat ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentan Kekuasaan Kehakiman, “(1)Semua pengadilan
memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain..., (3)Sidang
dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan
pekerjaan panitera”, pada proses persidangan dalam perkara ini,
komukiasi serta koordinasi antara panitera dengan majelis hakim yang
memeriksa perkara ini yang buruk, sehingga menyebabkan
terhambatnya jalannya persidangan. Koordinasi dalam bentuk kesiapan
panitera dalam menyiapkan berkas persidangan, sehingga jalannya
persidangan terhambat. Hal ini, membuktikan, tidak adanya koordinasi
dan fungsi membantu untuk jalannya persidangan.
Sehingga perbuatan tersebut diatas, yang mengakibatkan terhambatnya
jalannya persidangan dan standar peradilan yang adil tidak dapat
tercapai.

Ad.c. Hakim Membatasi Upaya Pengungkapan Fakta Dalam Persidangan Terhadap
Saksi Demi Alasan Efektifitas Waktu
Pemeriksaan persidangan harus sesuai dengan yang telah di atur dalam
Pasal 131 ayat (2) HIR, “Oleh karena mengajukan dan meyampaikan
pembelaan kepentikngan merupakan hak: tergantung dan terserah
kepadayang bersangkutan untuk mengemukakan dan memanfaatkannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan “, namun
penting diperhatikan adalah kewajiban untuk memberikan kesemptan
yang wajar demi tegaknya asas audi alteram partem yang digariskan
Pasal 131 HIR. Untuk mewuwjudkan keadilan, Hakim harus memberikan
dan mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau
majelis hakim yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi
kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingan
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masing-masing. Jadi, tidak ada alasan apapun kecuali yang telah
ditentukan oleh perundang-undangan untuk memberikan kesempatan
seluas – luasnya dalam membuktikan bagi masing-masing yang
berperkara tidak dengan alasan waktu, jika hal terebut demi
mengungkapkan dan menemukan fakta dan kebenaran.
Sehingga perbuatan hakim membatasi upaya pengungkapa fakta tersebut
adalah bentuk pengingkaran dari standar peradilan yang adil dan tidak
memihak.

Ad.d. Sidang Perkara ini Sering Dilakukan Diruang Majelis Hakim
Pada Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaa Kehakiman, “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. Yang
dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat
umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh hakim. Pada saat majelis hakim hendak
membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”.
Setiap orang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir
memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka,
sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk
umum benar-benar tercapai. Sering terjadi sidang dilakukan di ruang
majelis hakim dengan agenda penundaan sidang. Hal ini membuktikan
adanya persidangan yang tidak mempertahankan tata hukum perdata
(bugerlijke rechtsorde) haruslah sesuai dengan asas kepatutan,
persidangan yang dilakukan di ruang sidang dengan dibuka oleh ketua
majelis hakim dengan kalimat “sidang terbuka untuk umum”, apapun
agenda sidangnya.
Sehingga perbuatan tersebut diatas adalah bentuk pengingkaran dari
standar peradilan yang adil dan tidak memihak.

Daripada fakta temuan yang kami temukan dalam proses persidangan di atas,
dalam upaya mewujudkan rasa adil dan tidak memiha, yang sejalan dengan
marwah dan tujuan pengadilan yang fair trail tidak terpenuhi. Sehingga patut
bahwa proses persidangan perkara diatas, tidak dapat menciptakan rasa adil
bagi pencari keadilan.
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2. Kasus Andi Susanto
Andi Susanto adalah karyawan PT. Borwita Citra Prima. Dia sudah bekerja selama
6 tahun di PT. Borwita Citra Prima sebagai Deliver. Tugas dan tanggung jawab
Andi Susanto sebagai Deliver di PT. Borwita Citra Prima adalah menerima perintah
dari perusahaan untuk mengirimkan order Produk ke pemesan.
Selama 6 tahun bekerja, Andi Susanto tidak pernah bergabung dengan serikat
Pekerja. Karena Andi Susanto merasa Serikat Pekerja merupakan hal yang penting
bagi dirinya, dia bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI). Setelah bergabung dengan FSPMI Andi Susanto mempunyai keinginan
untuk membentuk Pelaksana Unit Kerja (PUK) FSPMI di PT. Borwita Citra Prima.
Kemudian Andi Susanto mengajak rekan-rekan kerjanya yang bekerja PT. Borwita
Citra Prima untuk ikut bergabung di FSPMI. Rekan-rekannya pun banyak yang ikut
bergabung dengan FSPMI.
Pelanggaran Fair Trial dalam Kasus ini adalah :
a. Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam Proses Penyidikan
Pada tanggal 15 Oktober 2016, Andi Susanto mendapatkan surat
panggilan nomor : SPG/129/X/2016/Reskrim, tertanggal 14 Oktober 2016,
yang pada pokoknya memanggilan Andi Susanto untuk hadir menemui
Pemeriksa/Penyidik pembantu AIPTU ANDRI TRI SASONGKO di Unit Reskrim
Polsek Taman Jl. Ngurah Rai No. 05 Taman – Sidoarjo pada hari Senin tanggal
17 Oktober 2016, jam 08.00 WIB. untuk dilakukan pemeriksaan sebagai
TERSANGKA dalam perkara tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374. Surat panggilan tersebut diterima
oleh Andi Susanto dari Bapak Busana (Koordinator Delivery) di tempat
kerjanya (PT. Borwita Citra Prima).
Kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2016, Andi Susanto kembali
mendapatkan surat panggilan II nomor : SPG/129 A/X/2016/Reskrim,
tertanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya sama dengan panggilan
sebelumnya, untuk hadir menemui Pemeriksa/Penyidik pembantu AIPTU
ANDRI TRI SASONGKO di Unit Reskrim Polsek Taman Jl. Ngurah Rai No. 05
Taman – Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, jam 08.00 WIB. Hal
mana, surat panggilan II tersebut juga diterima oleh Andi Susanto dari Bapak
Busana (Koordinator Delivery) di tempat kerjanya (PT. Borwita Citra Prima).
Sebelum mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka, Andi Susanto hingga
datang ke LBH Surabaya belum sama sekali mendapatkan surat panggilan
dan atau belum pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi dalam
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kasus/perkara yang dimaksud, sehingga Andi Susanto merasa kebingungan
setelah menerima surat panggilan sebagai tersangka.
Selain itu, dalam surat panggilan tersebut tidak tercantum mengenai
locus maupun tempus peristiwa pidana yang disangkakan. Sehingga
menambah kebingungan dari Andi Susanto untuk memberikan keterangan
dalam peristiwa yang terjadi dimana dan kapan peristiwa itu terjadi,
mengingat Andi Susanto setiap hari bekerja seperti biasa di PT. Borwita Citra
Prima, yang dalam hal ini PT. Borwita Citra Prima sebagai pelapor.
Pada proses penyerahan surat panggilan tersebut terdapat proses yang
salah. Hal ini karena surat panggilan tidak diserahkan oleh petugas dan atau
kurir ke alamat Andi Susanto selaku terpanggil. Panggilan-panggilan tersebut
jelas tidak memenuhi syarat panggilan sebagaimana diatur dalam pasal 112
ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa : “(1) Penyidik yang
melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara
jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk
diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang
waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu
diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Dalam hal ini, surat panggilan
tersebut wajib mencantumkan mengenai locus dan tempus delictie dari
perkara/kasus tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, Kepolisian Sektor Taman
Sidoarjo telah menjalankan proses penegakan hukum secara tidak profesional.
b. Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam Proses Penyidikan
Pada tanggal 08 Maret 2017 jam 15.00 persidangan dengan nomor perkara
888/pid.b/ PN. SDA atas nama terdakwa Andi Susanto dibuka oleh Ketua Majelis
Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sesuai agenda acara persidangan Ketua
Majelis Hakim mempersilahkan kepada penasihat hukum untuk membacakan nota
pembelaan kliennya atas nama terdakwa Andi Susanto. Pada saat pembacaan
pledoi Majelis Hakim tidak memperhatikan pembacaan pledoi yang di bacakan
oleh tim penasihat hukum Terdakwa. Setelah selesai pembacaan pledoi Ketua
Majelis Hakim meminta waktu untuk membacakan penetapan penahanan
terhadap terdakwa Andi Susanto adapun penetapannya sebagai berikut:
Menimbang: bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana di atur dalam
dakwaan kesatu melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan
kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua
melanggar Pasal 378 Jo ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa
untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk
mempermudah pelaksanaan putusan oleh penuntut umum perlu mengeluarkan
surat perintah penahanan terdakwa tersebut diatas;
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Memperhatikan pasal 26 Ayat (1) Jo, Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
MENETAPKAN
1. Memerintahkan, untuk melakukan penahanan atas terdakwa ANDI
SUSANTO dalam tahanan rutan paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak
tanggal 08 Maret 2017 samapi dengan 06 April 2017.
2. Memerintahkan, agar salinan penetapan ini di sampaikan kepada terdakwa
dan keluargannya.
Atas Penetapan tersebut penasihat hukum melakukan protes terhadap ketua
majelis hakim yang kemudian terjadi perdebatan, adapun Majelis Hakim
melontarkan suatu perkataan “masak orang salah tidak dihukum” kemudian
penasihat hukum memberikan tanggapan bahwa ketua majelis hakim bersifat
“Prejudice” terhadap terdakwa Andi Susanto, bahwa dalam hal ini ketua majelis
bersikap memihak dan menunjukan prasangka atau Prejudice kepada terdakwa
dari perkataan dan sikap dalam persidangan berlangsung.
Tindakan hakim melontarkan perkataan “masak orang salah tidak
dihukum” tersebut telah melanggar Kode Etik dan Prilaku hakim pada point
Prilaku Adil penerapan 1.1 umum ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Hakim
dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau
tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis
kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia,
atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan
pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik
melalui perkataan maupun tindakan” dan ayat (7) yang menyebutkan bahwa
“Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan
lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau
menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksisaksi, dan harus pula
menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai
pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim
yang bersangkutan.”
Selain itu, Hakim ketua juga melanggar asas praduga tak bersalah
sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf
c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.”Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak
bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Hakim ketua yang melontarkan perkataan “masak orang salah tidak dihukum”
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seolah telah menuduh Andi Susanto bersalah, padahal Majelis Hakim sendiri
belum mengeluarkan putusan yang menyatakan Andi Susanto bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

3. Kasus Tumpang Pitu “Kriminalisasi Warga Tolak Pertambangan
Tumpang Pitu”
Kasus-Kasus Kriminalisasi Terhadap Warga Tolak Tambang
Beroperasinya kegiatan industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu yang
dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT. Damai Suksesndo (PT
DSI) sejak tahun 2012 mempunyai dampak sosial-ekologis dan dampak
keselamatan ruang hidup rakyat di 5 (lima) desa yaitu Desa Sumberagung,
Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan dan Sarongan.
Bahwa dampak sosial yang terjadi akibat pertambangan tersebut yaitu adanya
konflik antara masyarakat dengan perusahaan serta aparat keamanan Negara
yang berupa tindakan represi kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir (2012-2017) telah terjadi sedikitnya 5 (lima) bentuk kriminalisasi
terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya karena berusaha berjuang
mempertahankan dan menyelamatkan lingkungannya dengan cara menolak
pertambangan di Tumpang Pitu.
Apalagi sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi
Objek Vital Nasional pada tahun 2016 melalui SK Menteri Nomor :
631K/30/MEM/2016 yang mengakibatkan penjagaan dari aparat ke
pertambangan menjadi semakin ketat. Menurut investigasi di lapangan kasus
kriminalisasi terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap
pertambangan sebanyak 15 orang dan 5 kasus berbeda di sepanjang kurun
waktu 2015-2017 antara lain :
a. Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak
drone milik perusahaan. Akibat tuduhan ini warga tersebut menjadi
tersangka.
b. Kedua: Akhir November 2015, 8 orang warga dituduh merusak fasilitas
perusahaan. Saat ini kasus tersebut berstatus 4 orang divonis bebas murni,
dan 4 warga lainnya, kasusnya masih berjalan di tingkat kasasi (Mahkamah
Agung).
c. Ketiga: Awal April 2017, 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi
yang diduga mirip logo palu arit. Saat ini atas tuduhan tersebut, 4 orang
warga Sumberagung ditetapkan menjadi tersangka, dan salah satu
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diantaranya (Heri Budiawan) ditahan dan sedang menjalani persidangan.
Menurut keterangan warga, kasus ini bermula dari aksi pemasangan
spanduk “tolak tambang” yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017. Aksi
pemasangan spanduk penolakan ini dilakukan di sepanjang pantai Pulau
Merah (dusun Pancer)-Sumberagung hingga kantor Kecamatan
Pesanggaran. Satu hari pasca aksi (5/4) tersebut, muncul beberapa
pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di
dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang mirip palu arit.Atas
kasus ini, warga memberikan pernyataan bahwa tidak satupun spanduk
yang mereka pasang terdapat logo yang dituduhkan pihak aparat
keamanan.Warga menduga tuduhan tersebut hanya bertujuan untuk
melemahkan gerakan penolakan yang sedang mereka lakukan.Sekaligus
juga untuk memecah belah persatuan perjuangan warga. Atas peristiwa ini,
4 orang warga yang ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 170a
UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
d. Keempat: Akhir April 2017, 1 orang warga dituduh melakukan
penghadangan terhadap pekerja PT. DSI. Atas tuduhan tersebut, 1 orang
warga kini ditetapkan sebagai tersangka.
e. Kelima: Mei 2017, 1 orang kuasa hukum (pengacara) warga dituduh
melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat
pengacara warga tersebut mengatakan kepada media bahwa aktivitas
kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari
lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut kini ditetapkan
menjadi tersangka.
Catatan Proses Peradilan Terhadap Budi Pego
Bahwa salah satu bentuk kriminialisasi tersebut adalah terkait dengan
penetapan Tersangka 4 (empat) warga Sumberagung yang terjadi pada awal
bulan April 2017 yang lalu. Empat warga tersebut dikenakan Pasal 107 huruf a
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undangundang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan
Negara terkait dengan menyebarkan atau mengembangkan ajaran
Komunisme/Maxisme-Leninisme.
Kasus ini berawal dari aksi penolakan warga Sumberagung pada tanggal 04
April 2017 di sepanjang Pantai Pulau Merah hingga kantor Kecamatan
Pesanggaran. Satu hari pasca aksi pada tanggal 05 April 2017 muncul beberapa
pernyataan dari pihak aparat keamanan Negara yaitu TNI dan Polri bahwa
dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang diduga mirip palu arit.
Padahal berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satupun spanduk yang
terpasang terdapat logo diduga mirip palu arit.Karena spanduk yang dibuat
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oleh warga berjumlah 11 (sebelas) spanduk dan semuanya telah
terpasang.Sehingga tindakan tersebut adalah kriminalisasi untuk melemahkan
gerakan penolakan tambang dan memecah belah perjuangan warga.
Salah satu warga yang jadi tersangka yaitu Heri Budiawan Als. Budi Pego pada
hari Senin tanggal 04 September 2017 resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri
Banyuwangi terkait tuduhan pemasangan spanduk dengan gambar mirip palu
arit, hingga saat ini Budi Pego telah menjadi Terdakwa dan disidangkan di
Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor register perkara
559/Pid.B/2017/PN.Byw.
Beberapa catatan terkait dengan proses hukum terhadap Budi Pego antara lain:
a. Bahwa proses penyidikan kasus ini terkesan pihak penyidik Kepolisian
Resort Banyuwangi memaksakan kasus ini karena dalam proses
pendampingan pemeriksaan Tersangka Budi Pego, tim pengacara yang
tergabung dalam TeKAD GARUDA (Tim Kerja Advokasi untuk Daulat
Agraria) mendapati pemeriksaan yang ketat sebab tim pengacara yang
mendampingi dibatasi hanya 2 pengacara saja yang boleh mendampingi,
padahal pada saat itu 5 pengacara yang hadir untuk mendampingi
pemeriksaan di Polres Banyuwangi;
b. Barang bukti berupa spanduk yang bergambar mirip palu arit juga tidak
bisa dihadirkan oleh Penyidik Polres Banyuwangi, sehingga barang bukti
yang menjerat Tersangka adalah hanya foto dan video aksi;
c. Bahwa dalam kasus ini Budi Pego didakwa telah melanggar ketentuan Pasal
107a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan
kejahatan keamanan Negara. Hal ini yang mengisyaratkan bahwa perkara
ini terkesan dipaksakan untuk diproses di pengadilan, padahal
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan
“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara
perdata”. Dalam kasus ini, seharusnya terdakwa sebagai seorang yang
memperjuangkan lingkungan desanya dari aktivitas pertambangan emas
yang menimbulkan kerusakan ekologis tidak dapat dituntut secara pidana
maupun perdata;
d. Bahwa kasus ini telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi
dengan perkara nomor : 559/ Pid.B /2017/PN Byw. Pada sidang pertama
kasus ini, yaitu pada tanggal 14 September 2017 tim kuasa hukum tidak
diberikan informasi yang jelas mengenai waktu dimulainya persidangan
yaitu berdasarkan informasi Panitera Pengganti (Hariyono, SH) dan layar
monitor di pengadilan menginformasikan bahwa sidang dijadwalkan pada
pukul 09.40 WIB, namun tepatnya pukul 09.15 WIB Terdakwa Budi Pego
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dipanggil jaksa Penuntut Umum untuk masuk ke ruang persidangan yang
didalamnya sudah lengkap berisi majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan
panitera pengganti sehingga dalam proses Tanya jawab awal antara Majelis
Hakim dan Terdakwa, hakim baru mengetahui jika Terdakwa didampingi
kuasa hukum namun kuasa hukumnya belum hadir di persidangan,
sehingga sidang harus ditunda hingga hari Rabu, 21 September 2017.
Padahal pada hari tersebut Kuasa Hukum telah hadir di Pengadilan namun
persidangan dimulai tanpa kehadiran kuasa hukum;
Aspek Perlindungan Terhadap Pembela HAM dalam Kasus Tumpang Pitu
Salah satu instrumen internasional sebagai turunan dari ICCPR (International
Covenant Civil and Political Rights) salah satunya pada Tahun 1998 Majelis
Umum PBB menyetujui ”Deklarasi Hak-hak dan Tanggung Jawab Individu,
Kelompok dan Anggota Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi
Kebebasan Dasar dan Hak Asasi Manusia yang Diakui” (selanjutnya
disebut”Deklarasi PBB untuk Para Pembela HAM”). Dengan kata lain, lima
puluh tahun setelah Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, dan setelah
dua puluh tahun bernegosiasi tentang konsep deklarasi tentang para pembela
HAM, PBB akhirnya mengakui kenyataan bahwa : ribuan orang telah
mempromosikan dan memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak asasi
manusia di seluruh dunia. Ini merupakan sebuah deklarasi menyeluruh yang
menghargai jumlah dan beragam orang yang terlibat dalam promosi dan
perlindungan HAM.
Bahwa aktivis lingkungan dalam hal ini adalah warga tumpang pitu yang
menolak pertambangan yang dapat dikategorikan sebagai Human Rights
Defender (HRD’s) atau pembela HAM rentan sekali untuk terjerat kasus pidana
maupun gugatan perdata, belum lagi ancaman kekerasan dan intimidasi bagi
aktivis lingkungan. Hal tersebut adalah gambaran jelas bahwa aktivis
lingkungan sebagai HRD’s mudah untuk dibungkam atau dihentikan
perjuangannya dengan cara menjeratnya menggunakan instrumen hukum
SLAPP (Strategic Against Public Participation) maupun ancaman kekerasan,
dan lainnya.
Bahwa implementasi ketentuan Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH
yang memberikan hak imunitas bagi pejuang lingkungan yang tidak dapat
dituntut baik secara perdata atau pidana tidak dapat diterapkan
implementasinya di lapangan. Sebenarnya pengaturan ini dimaksudkan untuk
melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tujuannya untuk
mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau
gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Tetapi
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ketentuan tersebut hanya berlaku pada korban dan/atau pelapor yang
melakukan upaya hukum, pengaturan tersebut masih belum diterapkan kepada
warga masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya baik secara litigasi
maupun non litigasi serta berbagai upaya lain untuk mempertahankan
lingkungannya malah justru dituntut secara hukum. Sehingga pengaturan
tersebut seakan-akan negara sedang memberikan angin surga kepada para
pembela lingkungan, tetapi substansi perlindungannya tidak menyentuh pada
seluruh upaya legal yang dilakukan.
Oleh karena itu sangat penting untuk mendorong negara untuk membuat
kebijakan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM salah satunya adalah
aktivis lingkungan melalui regulasi harus segera dibahas dan disahkan.Negara
saat ini masih setengah hati dalam hal memberikan perlindungan bagi Pembela
HAM serta aktivis lingkungan, dibuktikan dengan tidak adanya keseriusan
pemerintah dalam membuat regulasi yang memadai.
Amanat ketentuan internasional Majelis Umum PBB Tahun 1998 tentang
”Deklarasi Hak-hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Anggota
Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Dasar dan Hak
Asasi Manusia yang Diakui” mengharuskan kepada negara yang meratifikasi
ICCPR membuat regulasi untuk memberikan perlindungan kepada Pembela
HAM/Aktivis Lingkungan. Namun dalam penyusunan regulasi oleh pemerintah
yaitu RUU Perlindungan bagi Pembela HAM tidak menjadi prioritas dalam
prolegnas 2009–2014, semangat menjadikan undang-undang tersendiri tidak
tercapai. Kemudian, poin-poin mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM
dilebur ke dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM yang dimasukkan dalam Prolegnas 2014-2019. Namun hingga
saat ini, belum ada kabar baik selanjutnya.
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Bagian 5 : Penyelenggaran Bantuan Hukum di Jawa
Timur
Masyarakat Miskin Jawa Timur Belum Terlindungi :
Realisasi Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur Masih sebatas Kebijakan
Setengah Hati.
Bantuan Hukum (legal aid) merupakan konsep pemberian bantuan kepada
masyarakat miskin, tertindas dan tidak beruntung atau dengan bahasa lain
masyarakat marginal untuk mendapatkan keadilan. Pelaku utama pemberian
bantuan hukum adalah Negara sebagai pemangku kewajiban dan pemenuhan hak
diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law) dan hak atas keadilan
(access to justice). Negara di sini termasuk pemerintah nasional dan pemerintah
daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur.
Akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di depan hukum (equality
before the law) adalah hak dasar. Pengaturan akan akses terhadap keadilan dan
persamaan di depan hukum dalam UUD RI Tahun 1945 berlandaskan pada Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Konsekuensinya, negara menjadi
wajib hadir untuk melakukan pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan
pemajuan terhadap kedua hal tersebut. Kewajiban dari negara ini juga dilandasi oleh
pengaturan pada Pasal 28I ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Negara, terutama
pemerintah, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemenuhan,
penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM, diwujudkan dalam bentuk
kebijakan hukum dan penyediaan dana bantuan hukum, yakni salah satunya hak atas
bantuan hukum yang merupakan manifestasi dari akses terhadap keadilan dan
persamaan di depan hukum.
Hak atas bantuan hukum sesungguhnya merupakan hak dasar bagi setiap orang yang
bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini
negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang
miskin atau tidak mampu, sehingga tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan
keadilan (yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep negara hukum).7 Dengan
kata lain, negara menjadi entitas yang wajib hadir dan menjamin terselenggaranya
bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Julius Ibrani (Ed.), Bantuan Hukum: Bukan Hak yang Diberi, (Jakarta: YLBHI dan AustraliaIndonesia Partnership for Justice Australian Aid, 2013), h. 2.
7
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Assesment Layanan Bantuan Hukum di Jawa Timur di Kantor Biro Hukum Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, yang rangka pelaksanaan Program eMpowering Access to Justice
(MAJU) LBH Surabaya – The Asia Foundation- USAID.
Pemberian bantuan hukum di daerah khususnya di Jawa Timur merupakan
penjabaran lebih lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh Pasal 19 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa regulasi sebagai payung hukum
diberikannya layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan tidak
beruntung (marjinal) dan diikuti oleh beberapa daerah kabupaten/kota.

Kritik atas Realisasasi Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur
Realisasi kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 ini
masih jauh dari harapan dan jauh dari konsep sebetulnya bantuan hukum. Kerena
penerapan kebijakan bantuan hukum di daerah masih sebatas memenuhi aspek
procedural dan seakan-akan pemerintah masih setengah hati dalam pelaksanaannya.
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Dari hasil assessment LBH Surabaya, pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di Jawa
Timur tidak lepas dari beberapa permasalahan diantaranya: permasalahan ditingkat
atau pada saat verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan bantuan hukum,
permasalahan dalam pelaksaan layanan bantuan hukum dan pelaporan yang rumit.
Oleh sebab itu, sudah semestinya regulasi bantuan di daerah dengan pemberian
tanggung jawab kepada negara untuk melakukan pembiayaan dengan beberapa
alasan :
a. Jumlah pencari keadilan yang aktif dan dapat mengakses dana bantuan hukum
Provinsi Jawa Timur masih sangat kecil, dibandingkan dengan jumlah
masyarakat miskin8 berhadapan dengan hukum di Jawa Timur hal ini
disebabkan Sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum maksimal;
b. Layanan bantuan hukum di Jawa yang didanai oleh APBD Provinsi di tahun
2016 hanya sebatas layanan litigasi dan kasus banyak ditangani adalah
narkotika9
c. Belum adanya pemerataan OBH di daerah-daerah sehingga terjadi
ketimpanan ratio pencari keadilan dengan OBH, jumlah OBH baru 44 untuk 38
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan 5672 desa serta 2833 kelurahan;
d. Dana bantuan hukum yang dialokasikan oleh Provinsi Jawa Timur masih
sangat kecil hanya Rp. 500 Juta per tahun.
e. Peran paralegal pelum dimaksimalkan sampai desa-desa dan belum
terkoneksi dengan program paralegal berbasis desa Kementerian Desa.
Sudah seharusnya bantuan hukum yang pembiayaannya bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Timur dapat diakses (accessible), berkelanjutan (sustanaible), dan
dapat dipertanggungjawabkan (credible) dan akuntabel.

8 Masyarakat miskin disini sangat dinamis mengingat bahwa harga komoditas barang pokok
berubah-ubah dan membuat masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membeli akan berada di
bawah garis kemiskinan. Selain itu juga, dengan model pembangunan yang berpusat di kota, maka
kemiskinan di tingkat desa makin tinggi. Bisa lihat di angka kemiskinan di BPS tahun lalu dimana
tingkat kemiskinan di desa meningkat 1,68% dan diper kotaan justru turun. Diakses dari
http://finansial.bisnis.com/read/20160719/9/567058/penduduk-miskin-di-desa-desa-jawa-timurmeningkat). Sedangkan berdasarkan definisi yang diberikan oleh LBH Surabaya dalam pedoman
pendidikan hukum kritis miskin termasuk juga miskin akses dan miskin dari hasil proses
pemiskinan.
9 Hasil Workshop Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Jawa Timur, LBH Surabaya, tanggal
21-23 Februari 2017.
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Pertemuan Paguyupan Petani Jawa Timur (Papanjati) 2017 di Wuluhan Jember
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Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur dalam implementasinya masih
menyisahkan beberapa kelemahan dan permasalahan.
a. Belum Meratanya Organisasi Bantuan Hukum di Jawa Timur
Sebaran OBH di Jawa Timur belum merata. Keberadaan OBH di Jawa Timur masih
terfokus di kota-kota besar saja, misalnya Surabaya, Malang, dan Jember bahkan
ada beberapa daerah yang didaerahnya tidak terdapat OBH. Berdasarkan hasil
verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh BPHN-Kementerian Hukum dan HAM
di Jawa Timur terdapat 44 OBH yang terakreditasi dengan sebaran sebagaimana
tabel di bawah ini :
Gambar 22 : Grafik Sebaran OBH di Jawa Timur

Berdasarkan tabel tersebut artinya, masih ada 18 kabupaten/kota di Jawa Timur
yang belum memiliki OBH yang terverifikasi dan terakreditasi. Dengan fakta
demikian, seperti halnya pada 2013 yang lalu, dapat dikatakan bahwa sebaran
OBH di Jawa Timur pada 2016 masih belum juga merata.
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Gambar 23 : Grafik Sebaran OBH di Jawa Timur Didasarkan pada Kategori
Akreditasi

Dengan tidak meratanya sebaran OBH di Jawa Timur berimplikasi tidak
semua masyarakat miskin Jawa Timur dapat mengakses bantuan hukum dan
mengakses keadilan.
Hal ini kemudian diperkuat oleh kebijakan yang diambil Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki regulasi di level daerah tidak
melakukan verifikasi dan akreditasi tambahan (atau level implementasi
perda) sebagai jalan keluar. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur
tidak melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap OBH di Jawa Timur,
maka pihaknya mengikuti dua proses tersebut yang telah dilakukan oleh
Kemenkumham RI. Artinya, data sebaran OBH yang terverifikasi dan
terakreditasi sama dengan yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Jawa
Timur sebagaimana grafis-grafis di atas.10
Proses verifikasi dan akreditasi OBH juga berperan menciptakan
ketidakmerataan tersebut, misalya minimnya sosialisasi dan pemaksaan
sistem tunggal yaitu berbasis online, padahal tidak semua memungkinkan
adanya jaringan internet.
10Makhfudz

(Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur), Wawancara, Kamis, 26 Januari 2017.
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b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Jawa Timur
Pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Timur masih menuai
banyak permasalahan. Pertama, permasalahan penyediaan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM). Dalam memberikan layanan bantuan hukum, di
antara berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dana
adalah adanya SKTM bagi penerima bantuan hukum. Pada faktanya,
beberapa calon penerima bantuan hukum tidak mendapatkan SKTM dari
pihak lurah/kepala desa/pejabat setingkat, karena pemahaman pejabat
tersebut sangat kurang terkait adanya UU Bantuan Hukum dan aturan
pelaksanaannya. Menurut mereka, SKTM hanya dapat digunakan untuk
mengakses anggaran pada layanan kesehatan dan pendidikan. 11
Tidak diberikannya SKTM kepada calon penerima bantuan hukum juga
berdasar pada alasan-alasan kepentingan politis yang berpotensi terancam.
Dengan kata lain, permasalahan yang sedang dipersengketakan secara
hukum berhadapan langsung dengan pemerintah lokal yang sekaligus
memiliki kewenangan mengeluarkan SKTM.12
Kedua, anggaran bantuan hukum masih terbilang cukup kecil. Anggaran
untuk setiap kasus hanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai putusan
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan keadaan demikian, dalam
praktiknya banyak dari OBH yang pilih-pilih perkara dan cenderung hanya
perkara pidana saja yang banyak ditangani, karena dari ukuran waktu lebih
cepat dibanding perkara perdata dan tata usaha negara. 13
Ketiga, bantuan hukum yang dijalankan OBH-OBH lebih menitikberatkan
pada bantuan hukum litigasi.14 Sebaliknya, banyak layanan bantuan hukum
nonlitigasi, misalnya pemberdayaan masyarakat atau penelitian hukum,
yang belum maksimal untuk dijalankan oleh OBH-OBH yang telah
terverifikasi dan terakreditasi. 15 Bahkan, sebagian besar OBH yang
menggunakan APBD Jawa Timur mengalokasikan anggarannya hanya untuk
layanan bantuan hukum litigasi.16 Artinya, bantuan hukum yang dijalankan
11Hosnan

(Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya), Wawancara, Selasa, 31
Januari 2017.
12Ibid.
13 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Catatan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2016 LBH Surabaya: Hilangnya Politik Keberpihakan Negara terkait Penegakan Hukum dan HAM di
Jawa Timur, h. 103-104.
14Ibid, h. 104.
15 Sutrisno (Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Timur), Wawancara, Rabu, 25 Januari 2017.
16 Makhfudz (Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur), Wawancara, Kamis, 26 Januari 2017.
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cenderung prosedural semata, belum sampai pada bantuan hukum yang
substantif untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan
kata lain, penyelenggaraan bantuan hukum masih jauh dari konsep bantuan
hukum yang semestinya.17Ini menindikasikan bahwa OBH yang ada di
Jawa Timur belum belum punya kapasitas yang memadai dalam
memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi dan memandang
layanan bantuan hukum hanya di pengadilan semata.
Alokasi APBD Provinsi hanya dianggarkan 500 juta rupiah, bahkan daerahdaerah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki regulasi bantuan hukum
belum merealisasikan anggarannya, disebabkan belum adanya peraturan
operasionalnya.

c. Mekanisme Pelaporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Jawa Timur
Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Bantuan Hukum, pendanaan bantuan
hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan
hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Untuk tahap pertama, ketika program bantuan hukum dimulai pada Juli
hingga Desember 2013, anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp
40,8 milyar. Pada 2014, besaran anggaran dinaikkan menjadi Rp 50 milyar.
Komponen anggaran ini tidak mencakup institutional support, misalnya
honorarium untuk pengacara, staf keuangan, dan kebutuhan kantor
lainnya.18
Berkaitan dengan dana talangan untuk keperluan advokasi menjalankan
program UU Bantuan Hukum, sejumlah OBH mengeluhkan bahwa secara
kelembagaan pembiayaan bantuan hukum dengan dana talangan
menyulitkan OBH, secara khusus dengan kemampuan keuangan yang paspasan. Selain itu, banyak OBH yang sudah melakukan pelayanan bantuan
hukum, mengaku enggan untuk melakukan reimbursement ke BPHN,
mengingat persyaratan cukup rumit yang harus dipenuhi. 19
Bagi semua OBH yang terakreditasi, untuk bisa menyerap dan menggunakan
anggaran bantuan hukum yang dialokasikan untuk mereka perlu terlebih
17Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Catatan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2016 LBH Surabaya: Hilangnya Politik Keberpihakan Negara terkait Penegakan Hukum dan HAM di
Jawa Timur, h. 104.
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Chrisbiantoro, (et.all), Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil
Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum, h. 41-42.
19
Ibid, h. 42.
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dahulu menyediakan dan mengajukan berkas-berkas yang menjadi
persyaratan administrasi pengajuan dana bantuan hukum. Sistem
pendanaan yang digunakan adalah sistem reimbursement, yakni penyaluran
dana bantuan hukum baru diberikan setelah kegiatan bantuan hukum
dilakukan dan OBH melaporkannya disertai dengan berkas-berkas
pendukung.20 Saat itu, sistem reimbursement ini masih dilakukan secara
manual, sebagaimana di atur dalam Permenkumham RI Nomor 22 Tahun
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Pasal 46 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum menyebutkan, penyaluran dana bantuan hukum
litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara
pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum
menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Pada saat
Permenkumham RI ini lahir, mekanisme pelaporan penyelenggaraan
bantuan hukum sudah dilakukan secara online.
Sementara itu, mengingat pada Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang
memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk dapat
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD
dan ketersediaan peraturan daerah tentang bantuan hukum di Jawa Timur,
beberapa OBH di Jawa Timur yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh
Kemenkumham RI telah menyerap anggaran bantuan hukum yang telah
disediakan. OBH yang telah melakukan penyerapan anggaran bantuan
hukum di Jawa Timur tersebar di Kabupaten Jember, Kabupaten
Tulungagung, Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kota Madiun, dan
Kabupaten Lamongan.21 Daerah-daerah diluar dari daerah belum dapat
mengakses dana bantuan hukum Provinsi Jawa Timur.
Mekanisme pelaporan penyelenggaraan bantuan hukum yang anggarannya
bersumber dari APBD masih dilakukan secara manual. Mekanisme pencairan
dana layanan bantuan hukum dapat disampaikan sebagai berikut: (1) OBH
melaporkan kegiatan pemberian layanan bantuan hukumnya secara manual
kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (2) Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan verifikasi terhadap
20

Ibid, h. 48-49.

Makhfudz (Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur), Wawancara, Kamis, 26 Januari 2017.
21
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laporan tersebut; dan (3) Jika laporan OBH telah diverifikasi, maka Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentransfer dana bantuan hukum
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening OBH.22
Mekanisme pelaporan penyelenggaraan bantuan hukum, baik secara manual
maupun online, masih menyisakan beragam permasalahan. Pertama,
rumitnya mekanisme pelaporan berbasis online (Sidbankum) yang tidak
sertai dengan pedoman teknis yang jelas dan sosialisasi yang memadai. 23
Kerumitan inilah yang membuat beberapa OBH yang sudah melakukan
pelayanan bantuan hukum enggan untuk melakukan reimbursement ke
BPHN.24
Kedua, dalam pengajuan dana, setiap komponen pendanaan dalam satu jenis
kegiatan harus dipenuhi. Padahal, dalam praktiknya, tidak semua komponen
tersebut diperlukan saat melakukan kegiatan. Dikhawatirkan, apabila semua
komponen dalam pengajuan dana kegiatan harus dipenuhi, justru mendorong
OBH untuk membuat berkas pembuktian fiktif. 25 Sistem ini cenderung
mendidik menjadi pihak koruptif, karena dengan mekanisme ini laporan yang
budget-nya di bawah pagu akan ditolak dan harus sesuai pagu, bukan
pengeluaran riil.26
d. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hukum Belum menyasar Hak atas Akses
Pada Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 masih
berkutat pada penanganan kasus hukum murni saja terutama litigasi.
Bantuan hukum belum menyasar pada penanganan-penanganan kasus yang
bersinggungan dengan kelompok rentan atau kelompok korban misalnya
kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas etnis dan kasuskasus inklusi sosial lainnya. Strategi resolusi konflik dan penanganan
konflik sosial belum menjadi desain besar dalam pemberian bantuan
hukum. Hal ini penting untuk dilakukan karena beberapa kasus di Jawa
Timur tidak semuanya berhasil dengan penanganan hukum semata akan
tetapi membutuhkan strategi resolusi konflik misalnya persoalan Syiah di
Bangil Pasuruan.
22Ibid.
23 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Catatan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2016 LBH Surabaya: Hilangnya Politik Keberpihakan Negara terkait Penegakan Hukum dan HAM di
Jawa Timur, h. 104.
24 Chrisbiantoro, (et.all), Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima
Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, h. 49.
25Ibid, h. 50.
26 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Catatan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2016 LBH Surabaya: Hilangnya Politik Keberpihakan Negara terkait Penegakan Hukum dan HAM di
Jawa Timur, h. 104.

108

Hal ini penting karena kebijakan bantuan hukum yang dilakukan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berbanding lurus dan terintegrasi
dengan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Sebagaimana telah
dimuat dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, arah kebijakan
kedepan, perlu memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat miskin dan
menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas bantuan
hukum, pada prinsipnya memiliki 2 (dua) fungsi pokok, yaitu : (1)
menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan setiap orang di
muka hukum, termasuk mewujudkan peradilan yang adil (fair trial), dan (2)
memajukan dan berkontribusi terhadap agenda kesejahteraan sosial
pemerintah dan program pembangunan negara, seperti program
peningkatan kesejahteraan buruh, tenaga kerja, kewirausahaan dan
kepemilikan.
Karena selama 2013 sampai 2017 kasus-kasus demikian dihindari oleh para
OBH karena resikonya tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Rekomendasi Perubahan Kebijakan Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
DPRD, dan Kanwil Hukum dan HAM
A. Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur secara aktif dan massif melakukan sosialisasi regulasi bantuan hukum
kepada masyarakat miskin di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk
didalamnya aturan hukum, cara mengakses dan alokasi anggarannya bisa
menggunakan leaflet, spanduk, siaran TV/Radio lokal, seminar diskusi,
workshop dan lain sebagainya.
B. Memasukan konsep bantuan hukum yang partisipatif dengan melibatkan
masyarakat sipil dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM bagi
komunitas perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas etnis, disabilitas
dan kasus-kasus inklusi sosial lainnya tidak hanya terbatas OBH. Misalnya
pelibatan paralegal desa untuk penanganan kasus-kasus di desa.
C. Sehingga menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif dan massif membuat
kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Jawa Timur, misalnya
membuat kebijakan terashering, bagi daerah yang tidak memiliki OBH
terakreditasi. Misalnya di daerah yang belum adanya OBH-nya dapat
menggunakan OBH yang ada di daerah terdekat seperti yang dilakukan
Mahkamah Agung untuk hakim bersertifikat lingkungan hidup.
D. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan
bantuan hukum di Jawa Timur, khususnya Perda Kabupaten/Kota sehingga
dapat segera diimplementasikan misalnya di Tulungagung, Trenggalek, Gresik,
Banyuwangi dan Pasuruan, disesuaikan dengan Perda Bantuan Hukum Provinsi
Jawa Timur sehingga problem alokasi anggaran tidak terjadi.
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E. Mendorong daerah-daerah yang belum memiliki regulasi bantuan hukum
segera menginisiasi untuk daerah-daerah yang belum punya regulasi bantuan
hukum, khususnya di Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Jember.
F. Meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum di Jawa Timur yang bersumber
dari APBD secara proporsional sama dengan alokasi hak dasar yang lain
misalnya Pendidikan dan Kesehatan, yang saat ini baru dianggarkan 500 Juta
rupiah.
G. Mensederhankan sistem pelaporan layanan bantuan hukum yang disesuaikan
dengan keadaan di Jawa Timur, hal ini dilatarbelakangi bantuan hukum yang
dilakukan oleh Jawa Timur pembiayaan bersumber pada APBD tidak
bersumber dari APBN.
H. Membuat SOP layanan bantuan hukum, khususnya layanan bantuan hukum
yang dananya dari APBD, karena pencairan dana bantuan hukum yang
bersumber dari APBD tidak berbasis online.
I. Memaksimalkan peran paralegal dalam layanan bantuan hukum berbasis
komunitas atau perdesaan dengan pendekatan paralegal berbasis komunitas
yang diinisiasi oleh LBH-YLBHI dengan model pendidikan hukum kritis.
J. Memaksimalkan perguruan tinggi (Dosen dan Mahasiswa) dalam
penyelenggaraan bantuan hukum. Karena di Jawa Timur ada banyak perguruan
tinggi hukum dan syariah baik negeri maupun swasta kurang lebih ada 50
perguruan tinggi.
K. Melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur terkait Verifikasi/akreditasi,
pelaksanaan layanan dan pelaporan layanan bantuan hukum, sehingga merata
untuk seluruh wilayah Jawa Timur., dan diharapkan di tahun 2018 tidak ada
lagi Kabupaten/Kota yang nihil OBH.
L. Bantuan hukum di Jawa Timur diarahkan untuk penanganan-penanganan
kasus konflik sosial, pemajuan hak akses pada keadilan untuk masyarakat
rentan misalnya kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas
etnis, disabilitas dan inklusi sosial lainnya, dengan cara mengkorelasikan
antara regulasi bantuan hukum, rencana aksi daerah HAM, dan rencana aksi
daerah akses pada keadilan.
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Bagian 6 : Rekomendasi
1. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus memastikan terpenuhinya hak
atas akses keadilan sehingga tidak ada jalur buntuk dalam pengaksesanya;
2. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus dapat memastikan dipenuhinya
hak asasi manusia di Jawa Timur
3. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga hukum lainnya
harus mampu memastikan tidak terjadinya pelanggaran fair trial dalam
dunia peradilan di Indonesia khususnya Jawa Timur
4. Pemerintah harus mampu memastikan tidak ada upaya kriminalisasi
dengan bentuk apapun bagi pegiat hak asasi manusia
5. Pemerintah harus dapat memastikan adanya perubahan perbaikan layanan
bantuan hukum di Jawa Timur
6. Pemerintah harus memastikan proses-proses demokratiasi di Jawa Timur
berjalan sebagaimana mestinya.
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Lampiran – Lampiran
1. Policy Brief
POTRET PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN TERHADAP HAK
KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEYAKINAN DI JAWA TIMUR
YLBHI – LBH Surabaya sepanjang tahun 2017 melakukan riset dan assessment
terkait penanganan konflik sosial yang berlatar agama dan keyakinan di 2 daerah,
yaitu: Kab. Pasuruan dan Kab. Jember. Selain itu, YLBHI - LBH Surabaya juga
melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Toleransi dan
Keberagaman. Kegiatan riset, assessment dan FGD yang dilakukan oleh YLBHI –
LBH Surabaya tersebut melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Aparat Penegak
Hukum, Organisasi Keagamaan, Akademisi FKUB dan Organisasi Masyarakat. Dari
rangkaian kegiatan riset, assessment dan FGD tersebut ditemukan beberapa hal
terkait dengan pola penanganan konflik berlatar agama dan keyakinan di Kab.
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo.
Sebelum membahas temuan Tim YLBHI – LBH Surabaya, perlu disampaikan
bahwa penangan konflik sosial yang salah satunya berlatar belakang agama dan
keyakinan penanganannya diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (UU PKS). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam UU
PKS, antara lain: Pertama, Penanganan konflik sosial terdiri dari tiga tahap, yaitu:
tahap pencegahan, tahap penghentian dan tahap pemulihan. Kedua, UU PKS
mengamanatkan adanya peraturan di tingkat daerah tentang penanganan konflik
sosial. Ketiga, UU PKS mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam
penanganan konflik sosial.
a. Pencegahan
Berdasarkan temuan Tim YLBHI – LBH Surabaya selama melakukan
kegiatan riset, assessment dan FGD di 5 (lima) daerah tersebut, pola penanganan
konflik yang meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan secara teknis
maupun konsep kurang lebih sama. Tahap pencegahan dilakukan dengan cara
meningkatkan peranan dari semua pihak yaitu Pemerintah Daerah, Aparat
Penegak Hukum, MUI, FKUB, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan serta
keterlibatan komunitas masyarakat. Dalam tahap pencegahan ini juga
memaksimalkan peranan Tim Pakem Daerah yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan
Negeri serta memaksimalkan peranan dari Komunitas Intelijen Daeran (Kominda).
Pemerintah Daerah Kabupaten juga rutin melakukan koordinasi dan pertemuan
rutin dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), FKUB, MUI
serta tokoh-tokoh Masyarakat lainnya.
Dalam tahap pencegahan terdapat beberapa masalah menurut pandangan
Tim YLBHI – LBH Surabaya jika dikaitkan dengan konsep hak atas kebebasan
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beragama dan berkeyakinan. Di 5 daerah ini, pihak terkait seperti Pemda, Penegak
Hukum, MUI dan FKUB cenderung membatasi kebebasan kelompok tertentu
(korban) untuk menjalankan agama dan keyakinannya dengan alasan mencegah
terjadinya konflik. Sebagai contoh, pendirian rumah ibadah dan kegiatan Maulidah
Fatimah oleh kelompok Syi’ah. Ijin pendirian rumah ibadah sangat diperketat bagi
kelompok tertentu (minoritas) dengan alasan mencegah terjadinya konflik. Begitu
juga dengan Maulidah Fatimah, di beberapa daerah ditemukan bahwa kelompok
yang mengadakan acara Maulidah Fatimah dipaksa membatasi acaranya
(membatasi tempat, keramaian maupun waktu) dengan alasan mencegah konflik
karena ditolak oleh kelompok tertentu. Bahkan pihak FKUB Situbondo mengatakan
bahwa FKUB Situbondo tidak memberikan rekomendasi pelaksanaan Maulidah
Fatimah oleh kelompok Syi’ah dengan alasan mencegah konflik, sehingga polisi
tidak memberikan ijin atas acara tersebut.
Pembatasan ini tentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
dibidang agama dan keyakinan yang tidak memperbolehkan adanya pembatasan.
Pembatasan ini juga cenderung bersifat diskriminatif terhadap kelompokkelompok minoritas agama maupun aliran dalam internal agama. Hal ini dianggap
diskriminatif karena tidak ditemukan adanya perlakuan yang sama terhadap
pendirian rumah ibadah kelompok mayoritas, masjid misalkan. Masjid kelompok
mayoritas jarang atau bahkan tidak pernah dipermasalahkan apakah sudah
mempunyai IMB atau belum, hal ini berbeda dengan pendirian rumah ibadah
kelompok minoritas, seperti Gereja, Kelenteng, Vihara maupun Masjid kelompok
Syi’ah dan minoritas lainnya yang selalu diperketat dan harus memenuhi
ketentuan yang terdapat dalam SKB 3 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.
b. Penghentian Konflik
Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri
kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik,
serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU PKS menyatakan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah menghentikan konflik melalui upaya penghentian kekerasan
fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelematan dan
perlindungan korban serta meminta bantuan penggunaan dan pengerahan
kekuatan TNI.
Berdasarkan temuan Tim YLBHI – LBH Surabaya, pada saat terjadi konflik,
pihak yang terlibat untuk menghentikan konflik adalah Kepolisian, TNI (sekedar
berjaga-jaga) dan beberapa OPD yang dikordinatori oleh Bakesbangpol Kabupaten.
Kemudian setelah konflik selesai dihentikan, Pemda dipimpin oleh Bupati
mengadakan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi
guna menyelesaikan dan meredam agar konflik tidak terulang. Pihak-pihak yang
dilibatkan antara lain Kepolisian, TNI, OPD dikordinatori oleh Bakesbangpol
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Kabupaten, MUI, FKUB, Organisasi Agama, dan pihak yang berkonflik, (khusus
untuk pihak yang berkonflik biasanya dilakukan secara terpisah).
Dalam penghentian konflik pun sama dengan pencegahan. Dalam tahap
penghentian ini kelompok minoritas (korban) selalu diredam atau dibatasi dengan
alasan meredam konflik dan menjaga ketertiban masyarakat. Masalah ini tidak
lepas dari persoalan Pemda, Kepolisian maupun pihak terkait lainnya (MUI dan
FKUB) yang tidak memiliki perspektif HAM dan kemauan untuk menghormati,
menjamin dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada
setiap warga negera Indonesia. Akibatnya, kelompok minoritas yang seharusnya
diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi, dijamin untuk melaksanakan
kegiatan agama dan keyakinnya, malah diposisikan sebagai pelaku yang dianggap
menyebabkan terjadinya konflik. Padahal kalau mengacu pada konsep HAM, yang
seharusnya ditindak adalah pelaku yang menolak seseorang atau kelompok
tertentu untuk menjalankan kegiatan agamanya.
c. Pemulihan Konflik
Konflik sosial tidak hanya berdampak pada kerusakan harta benda dan
jatuhnya korban jiwa, akan tetapi juga berdampak secara psikis yaitu
menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan,
trauma psikologis pada korban. Di 5 Kabupaten tersebut beberapa tahun terakhir
belum pernah terjadi konflik yang sampai mengakibatkan kerusakan maupun
jatuh korban jiwa. Sehingga memang tidak diperlukan adanya pemulihan atas
kerusakan harta benda maupun jiwa. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah
dampak psikis terhadap korban konflik.
UU PKS mengamanatkan adanya pemulihan terhadap korban secara psikis,
ini yang belum dilakukan di 5 Kabupaten tersebut. Penanganan konflik dianggap
selesai pada saat konflik berhasil dihentikan dan dilakukan musyawaraha mufakat.
Dan selanjutnya seperti bisanya dilakukan upaya-upaya pencegahan oleh semua
pihak terkait. Sedangkan pemulihan secara psikis tidak pernah terfikirkan karena
tidak terlihat secara kasat mata. Padahal, setiap konflik agama dan keyakinan ini
pasti menimbulkan rasa takut atau bahkan trauma terhadap para korban,
khususnya anak dan perempuan.
I. Beberapa Permasalahan Kebijakan Penanganan Konflik Berlatar Agama
dan Keyakinan
Selain persoalana pada proses penanganan konflik (tahap pencegahan,
penghentian dan pemulihan). Terdapat beberapa permasalahan atau kekurangan
yang ada di 5 daerah tersebut yang berimplikasi pada kurang maksimalnya
penanganan konflik berlatar agama dan keyakinan. Kekurangan atau kelemahan
tersebut didasarkan pada ketentuan UU PKS, yaitu:
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e. Tidak Ada Regulasi tentang Penanganan Konflik Sosial di Tingkat
Kabupaten
Amanat UU PKS untuk mengeluarkan peraturan di tingkat daerah tentang
penanganan konflik sosial belum dilaksanakan oleh 5 Kabupaten tersebut. Belum
adanya regulasi di tingkat daerah ini dapat menghambat salah satunya anggaran
khusus untuk penganan konflik sosial. Akibatnya, selama ini dana operasional
penanganan konflik sosial menggunakan anggaran tidak terduga saja. Selain itu,
pola sinergi antara stakeholder dalam penanganan konflik sosial juga tidak ada
yang baku. Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan konflik sosial
juga tidak ada. Penanganan konflik sosial secara teknis dilaksanakan sesuai hasil
dari musyawarah berbagai pihak dan berkaca pada pengalaman sebelumnya,
sehingga sifatnya reaksional saja.
f. Partisipasi Masyarakat (Non State Actor) dalam Penanganan Konflik
Sosial Belum Maksimal
Berdasarkan riset, assessment dan FGD Tim YLBHI – LBH Surabaya, selama
ini belum ada hubungan yang sinergi antara organisasi masyarakat (non state
actor) dengan Pemda dalam penaganan konflik sosial yang berlatar agama dan
keyakinan. Selama ini yang banyak dilibatkan hanya organisasi keagamaan yang
dilibatkan seperti: MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah. Sedangkan organisasi
masyarakat yang bergerak dalam isu-isu tertentu dalam masyarakat, selama ini
tidak dilibatkan. Pelibatan organisasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial
sebenarnya sangat strategis dan dapat membantu kerja-kerja Pemda, khususnya
dalam hal melakukan upaya pemulihan secara ekonomi, psikis, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. Padahal UU PKS mengamanatkan adanya pelibatan
masyarakat dalam penanganan konflik sosial. Pelibatan masyarakat tersebut
meliputi pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar korban serta
bantuan tenaga dan pikiran.
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