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KATA PENGANTAR
Catatan Akhir Tahun selanjutnya disebut Catahu adalah aktivitas rutin bagi
LBH Surabaya di akhir tahun menyajikan informasi dan pengetahuan kepada
khalayak masyarakat Jawa Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya
berkaitan dengan kinerja dan pengamatan LBH Surabaya di tahun 2019 ini,
mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya sepanjang tahun
2019 khususnya dan berkaitan

pula dengan upaya advokasi

persoalan

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di
sektor perburuhan, miskin kota, tanah, lingkungan, hak sipil dan politik, kebijakan
bantuan hukum, perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok rentan atau
inklusi sosial.
Sajian informasi LBH Surabaya berupa Catatan Akhir Tahun 2019 ini,
pertama berkaitan penyelengaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya. Pada
bagian ini akan disajikan berkaitan dengan jumlah perkara/kasus yang terdata
melalui aktivitas konsultasi hukum yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019,
informasi berkaitan dengan sebaran penyelenggaraan layanan bantuan hukum di
daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur berdasarkan tempat tinggal
penerima manfaat bantuan hukum, jumlah aktivitas penanganan kasus baik litigasi
maupun non-litigasi, dan yang tak kalah penting pula adalah data penanganan kasus
struktural yang beririsan dengan hak asasi manusia yang ditangani oleh LBH
Surabaya.
Selanjutnya, ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor perburuhan tahun
2019, LBH Surabaya fokus pada isu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi
manusia di sektor perburuhan yang melibatkan negara dalam hak ini pemerintah
tidak mampu untuk memenuhi hak-hak buruh/pekerja. Pelanggaran hak-hak
normatif buruh seperti Pemutusan Hubungan Kerja, Upah yang layak dalam hal ini
adalah adanya disparitas upah di Jawa Timur serta hak atas Tunjangan Hari Raya
ribuan buruh di Jawa Timur menjadi korban. Selain itu LBH Surabaya juga
menyoroti problematika hak atas upah yang layak di Provinsi Jawa Timur, yaitu
mengenai disparitas upah antara daerah ring 1 dan luar ring 1 sangat jauh lebih dari
120% sehingga rezim upah murah masih ada di Jawa Timur. Selain itu LBH Surabaya
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juga memenangkan Gugatan kepada Gubernur Jawa Timur terkait dengan adanya
penangguhan upah di salah satu perusahaan PMA di Kabupaten Sidoarjo yang
bertentangan dengan Kep Menteri Ketenagakerjaan No 231 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, yang mana upah yang ditangguhkan tidak
boleh lebih rendah dari upah minimum lama. Putusan tersebut dapat dijadikan
pembelajaran bagi Gubernur dalam melakukan penangguhan upah tidak mengobral
persetujuan penangguhan upah, karena berdasarkan data pada tahun 2019
sebanyak 96 perusahaan ditangguhkan upahnya.
Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor miskin kota tahun
2019, LBH Surabaya fokus pada isu berkaitan dengan penggusuran masyarakat
miskin perkotaan yang masih banyak terjadi dengan modus normalisasi sungai dan
penataan wilayah kota salah satunya menimpah warga di sepanjang jalur frontage Jl.
A Yani Surabaya yang digusur tetapi tidak mendapatkan konpensasi dengan dalih
tanah aset negara, penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah
kategori pelanggaran HAM berat menurut Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, karena dilakukan dengan mencerabut hak atas tempat tinggal yang layak
dan yang menjadi korban adalah ribuan kepala keluarga yang kehilangan tempat
tinggalnya. Selain itu adanya penertiban pedangan kaki lima (PKL) serta pengamen
jalan salah satunya menimpah seniman angklung di Surabaya terjadi dengan dalih
keindahan kota, komunitas miskin kota yang menjadi korban penataan seringkali
juga dibarengi dengan adanya kekerasan dan perampasan barang yang dilakukan
oleh Satpol PP sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas penghidupan
yang layak yang dilakukan oleh negara.
Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor tanah dan lingkungan
tahun 2019, LBH Surabaya fokus pada isu masih banyaknya konflik agraria yang
tidak terselesaikan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 34 konflik agraria yang
tersebar di seluruh Jawa Timur dengan luasan lahan konflik seluas 12.973,3 hektar.
Berdasarkan hal tersebut LBH Surabaya mengkritik program reforma agraria
dan/atau perhutanan sosial pemerintahan Jokowi yang pada tahun ini menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria namun
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kebijakan tersebut sampai saat ini tidak menyasar upaya penyelesaian konflik
agraria petani selama bertahun-tahun, bahkan pemerintah provinsi Jawa Timur
telah membentuk Satgas penyelesaian konflik agraria, tetapi satgas tersebut maish
belum bekerja maksimal. Potensi konflik agraria juga terjadi akibat adanya
kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi dan pembangunan, yang
mana berpotensi menyebabkan konflik agraria terjadi, antara lain terjadi di
Kecamatan Jenu Tuban dan kawasan Desa Sekarbungoh Bangkalan berkonflik
pembebasan lahan atas dalih pembangunan kilang minyak dan kawasan pariwisata.
Selain itu upaya untuk mengkriminalisasi petani hutan menggunakan UU No Nomor
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta
Undang-Undang yang berkaitan dengan Kehutanan terjadi terhadap Pak Joyo di
Lumajang dan Satumin di Banyuwangi serta proses kriminalisasi yang sedang
berjalan melalui pelaporan ke Kepolisian terhadap kelompok petani hutan Desa
Pakel Kabupaten Banyuwangi, sehingga peran negara dalam hal ini pemerintah
tidak bisa mencegah adanya proses hukum yang sesat tersebut. Sedangkan di sektor
lingkungan masih banyaknya kejadian pencemaran lingkungan yang terjadi di Jawa
Timur terutama terkait dengan pencemaran limbah B3 yang kebanyakan dilakukan
oleh perusahaan swasta yang terjadi di wilayah perkotaan. Selain itu ancaman
industri ekstraktif juga mengancam kelestarian lingkungan warga sekitar tambang,
seperti di wilayah dampingan LBH Surabaya di wilayah tambang Tumpang Pitu
Banyuwangi.
Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di bidang hak-hak sipil dan
politik tahun 2019. LBH Surabaya fokus pada isu pembungkaman terhadap hak
kebebasan bereskpresi dan berpendapat yang dihalang-halangi oleh negara maupun
aktor non negara seperti yang dilakukan kepada Aliansi Mahasiswa Papua di Kota
Malang dan Surabaya, kepada peserta aksi may day, aksi reformasi dikorupsi dan
aksi kamisan pembungkaman tersebut diiringi dengan adanya represifitas aparat
kepolisian dalam melakukan pengawalan hak tersebut. Kasus kriminalisasi pejuang
HAM banyak terjadi di Jawa Timur yaitu menimpa kepada Mahasiswi Anindya, Budi
Pego, Aktivis FSPMI Jawa Timur dan warga waduk sepat yaitu Dian dan Darno
menunjukan tidak adanya komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat
yang memperjuangkan haknya. Kasus Rasisme juga terjadi di Surabaya, yang
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menjadi korban adalah mahasiswa Papua, akibat adanya hoaks terkait dengan
pengibaran bendera di asrama Papua, kasus kekerasan terhadap mahasiswa Papua
menurut catatan LBH Surabaya pada tahun 2018-2019 setidaknya di Jawa Timur
terjadi 9 kasus kekerasan kepada mahasiswa Papua, sehingga hal ini yang menjadi
catatan negara abai untuk melindungi ras minoritas di Indonesia yang akhirnya
menjadi korban kekerasan berbasis ras. LBH Surabaya dalam isu hak kebebasan
beragama dan berkeyakinan juga menilai meskipun jawa timur sudah memiliki
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Toleransi

Kehidupan Bermasyarakat masih belum mampu untuk menyelesaikan konflik
kekerasan berbasis agama atau ekstremisme yang sudah mengakar yaitu pengungsi
syiah sampang serta jemaah ahmadiyah yang masih mengalami diskriminasi hingga
saat ini, selain itu maish terdapat 2 regulasi yang berpotensi untuk memicu konflik
yang berlatar agama dan keyakinan di Jawa Timur. Diskriminasi terhadap kelompok
minoritas gender dan identitas juga terjadi, yaitu banyak pelanggaran dan kekerasan
terhadap kelompok-kelompok LGBT di Jawa Timur.
LBH Surabaya pun concern berkaitan isu Perempuan dan Anak. Di tahun
2018 ini kembali menyajikan kondisi perlindungan terhadap perempuan dan anak
atas perlakuan kekerasan seksual masih marak terjadi di berbagai daerah di Jawa
Timur. Serta menyajikan kondisi kekerasan seksual terhadap anak juga banyak
terjadi. Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada pun tidak mampu untuk
menghilangkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang lebih banyak
dilakukan oleh orang terdekat dan menjadi faktor adalah budaya patriarki itu
sendiri, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan negara melalui Rancangan UndangUndangan Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dilakukan pengesahan dan
diberlakukan.
Selanjutnya,

LBH

Surabaya

juga

menyajikan

kondisi

kebijakan

penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Jawa Timur. Sebagaimana telah
diketahui bersama, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta pelaksanaan kebijakan
bantuan hukum secara nasional masih belum efektif. Problem mengenai tidak
merata persebaran OBH serta berkaitan dengan kualitas layanan serta pengawasan
layanan bantuan hukum oleh pemerintah menjadi catatan. Undang-Undang Bantuan
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Hukum mengamanatkan adanya kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal yang
berupa Perda Bantuan Hukum dapat dibuat di masing-masing daerah, di Provinsi
Jawa Timur sudah terdapat Perda Bantuan Hukum tetapi implementasinya belumlah
maksimal, semestinya penyelenggaraan layanan bantuan hukum bisa dipenuhi oleh
warga miskin dan marginal di negeri ini. Namun kenyataannya, masih terdapat
kendala dan hambatan, misalnya masih belum ideal jumlah organisasi bantuan
hukum (OBH) dengan jumlah perkara/kasus yang ada sehingga tidak ada yang tidak
terjangkau daya layanan bantuan hukum yang diselenggarakan. Belum lagi
berkaitan dukungan finansial dengan cara reimbursement, menjadi salah satu
penyebab kurang maksimalnya penyelenggaraan layanan bantuan hukum.
Kebijakan regulasi bantuan hukum di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten/Kota
hanya ada di 14 (empat belas) wilayah di Jawa Timur yaitu di Tulungagung, Gresik,
Banyuwangi, Pasuruan, Trenggalek, Jember, Lumajang, Malang, Pamekasan,
Sampang, Kediri, Kota dan Kab Madiun serta yang terbaru adalah Kota Surabaya dari
38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, namun kebijakan tersebut
sampai dengan saat ini masih belum bisa dilaksanakan mengingat masih dilakukan
harmonisasi dan menunggu peraturan pelaksana dari regulasi, sehingga kebanyakan
Perda Bantuan Hukum masih belum dapat dijalankan karena menunggu Peraturan
Pelaksana, salah satunya di Kota Surabaya yang masih belum berjalan masih
menunggu

Perwali.

Bahwa

selain

minimnya

regulasi

di

tingkat

lokal,

penyelenggaran bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 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 kasus-kasus inklusi sosial lainnya. Strategi
resolusi konflik dan penanganan konflik sosial belum menjadi desain besar dalam
pemberian bantuan hukum, serta perluasan akses pemberi bantuan hukum melalui
peran Paralegal, Dosen dan Mahasiswa sebagaimana amanat UU Bantuan Hukum
belum terlaksana. 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
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haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terpenuhi berdasarkan
konsep negara hukum).
Negara menjadi entitas yang wajib hadir dan berdasarkan konsep negara
hukum yang demokrastis pun salah satunya harus ada bentuk perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan HAM, sehingga tidak berlebihan jika dalam Catatan
Akhir Tahun 2019 ini, LBH Surabaya memberikan judul: “Karpet Merah Investasi,
Hak Asasi Direpresi”. Tema yang diambil kali ini adalah untuk menggambarkan
betapa demokrasi dan penegakan HAM dikebiri oleh negara demi membentangkan
karpet merah investasi untuk kepentingan oligarki. Hak-Hak masyarakat tercerabut
mulai dari hak atas tanah, sosial, budaya serta penghidupan yang layak. Kelompok
minoritas mulai direpresi untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan keamanan
negara, mempermudah perijinan di bidang lingkungan bagi perusahaan ekstraktif
dengan melanggar hak atas lingkungan warga masyarakat di lakukan oleh negara.
Selain itu wacana pemerintahan Jokowi jilid II yang akan membuat RUU Omnibus
Law di Bidang Investasi dan tenaga kerja, akan berpotensi mencerabut hak-hak
buruh, mulai dari hak atas upah yang layak, Pesangon, hak berserikat dan hak untuk
menikmati kondisi kerja yang adil. Omnibus Law adalah suatu UU Pokok yang
mengatur dan bisa mencabut segala aturan UU yang ada di dalamnya,

pada

hakikatnya Omnibus Law tidak dikenal dalam negara hukum civil law yang dianut di
Indonesia, namun pemerintahan Jokowi Periode II tetap ngotot untuk membuat RUU
Omnibus Law di berbagai sektor yang beririsan dengan hajat hidup orang banyak,
demi kepentingan investasi untuk para oligarki.
Dalam kesempatan kali ini, LBH Surabaya sangat perlu menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh
masyarakat Jawa Timur, para tokoh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur yang
masih percaya dan memberikan dukungan kepada LBH Surabaya. Ucapan terima
kasih juga perlu kami sampaikan pula kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari
perguruan tinggi (fakultas hukum) yang telah atau pernah bergabung dalam
aktivitas LBH Surabaya. Disampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga ditujukan
kepada seluruh Pengabdi Bantuan Hukum (Pengacara Publik dan Asisten Pengacara
Publik/Volunteer) LBH Surabaya atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini di
LBH Surabaya serta serta seluruh karyawan LBH Surabaya telah mendukung secara
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tekhnis aktivitas kelembagaan LBH Surabaya. Penghormatan dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang telah membimbing dan
memberikan dukungan atas segala aktivitas dan peningkatan kapasitas person
maupun kelembagaan LBH Surabaya selama ini. Dan tak kalah penting kami
sampaikan terima kasih atas kerjasama kawan-kawan jurnalis semuanya yang telah
memberikan informasi sekaligus turut memberitakan aktivitas kelembagaan LBH
Surabaya selama ini.
Surabaya, 23 Desember 2019

Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.
Direktur
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BAGIAN I
LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH SURABAYA PADA TAHUN 2018
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

dan/atau

kelompok

rentan.

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 Kantor LBH Surabaya di Jl. Kidal No. 6 Surabaya.
1. Jumlah Kasus
Sepanjang tahun 2019 (per 28 November 2019), LBH Surabaya telah
menerima permohonan layanan bantuan hukum sebanyak 594 kasus atau
pengaduan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 436 kasus
atau pengaduan (per 11 Desember 2018). Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam
Grafik No. 1 sebagai berikut:
Grafik No. 1 :
Grafik Kasus Layanan Konsultasi Hukum
LBH Surabaya dari Tahun 2010 s/d 2019

Sumber : Data Klien dan SIMPENSUS LBH Surabaya 2010 s/d 2019
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Dari 594 permohonan yang masuk dan diterima oleh LBH Surabaya. Adapun
penerima manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Surabaya
sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 20.033 orang yang terdiri dari laki-laki
dewasa 6.159, perempuan dewasa 5830, anak laki-laki 7.609, dan anak perempuan
435 yang meliputi klien sendiri, masyarakat dan kelompok masyarakat yang
diwakili serta keluarganya. Untuk rincian penerima manfaat lihat grafik no. 2
berikut:
Grafik No. 2 :
Penerima Manfaat
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
2. Sebaran Klien
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah warga Kota
Surabaya sebanyak 71,21% atau sebanyak 423, kemudian disusul Sidoarjo sebanyak
8,75% atau sebanyak 52 dan warga luar Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,88% atau
sebanyak 29. Selebihnya adalah warga yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur. Sebaran wilayah asal Klien LBH Surabaya dapat dilihat dari
grafik no. 3 sebagai berikut :
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Grafik No. 3 :
Sebaran Klien
LBH Surabaya Tahun 2019
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Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana
LBH Surabaya selama ini banyak menjadi tujuan warga Kota Surabaya ketika
mengalami permasalahan hukum atau bahkan ketika ingin melakukan tindakan
hukum. Namun dalam menyikapi banyaknya warga yang mengalami permasalahan
hukum tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan lamban dalam
memberikan respon berupa kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin
dan/atau kelompok rentan yang ada di Kota Surabaya.
Kota Surabaya baru memiliki kebijakan bantuan hukum di pertengahan
tahun 2019 yaitu Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin. Namun kebijakan bantuan hukum tersebut hingga memasuki akhir tahun
2019 tidak dapat direalisasikan karena belum ada peraturan pelaksananya berupa
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Peraturan Wali Kota. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang sudah lebih dulu
mempunyai kebijakan bantuan hukum dan sudah dapat diakses oleh masyarakat
miskin, salah satunya di Kabupaten Jember.
3. Jenis Masalah Hukum
Adapun jenis masalah hukum yang diadukan oleh masyarakat Jawa Timur
kepada LBH Surabaya sepanjang tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam
grafik no. 4 berikut:
Grafik No. 4 :
Jenis Masalah Hukum Dalam Layanan Konsultasi Hukum
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
Dari Grafik No. 4 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 :
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a. Perdata
Grafik No. 5 :
Kasus Perdata
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik diatas (grafik No. 5), kasus perjanjian dan wanprestasi
selalu menjadi kasus yang terbanyak diadukan atau dikonsultasikan ke LBH
Surabaya. Wanprestasi kebanyakan dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi yang
tiba-tiba mengalami masalah tanpa dapat diperhitungkan sebelumnya. Dengan
maraknya kasus wanprestasi, diperlukan pemahaman hukum masyarakat tentang
hukum perdata mengingat permasalahan wanprestasi bisa berdampak terhadap
permasalahan lain, baik bagi kreditor maupun debitor. Sehingga masyarakat dapat
mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan hubungan hukum keperdataan
dan tentu dapat melakukan upaya proteksi untuk mencegah kerugian bila mana
terjadi kasus wanprestasi.
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b. Pidana
Grafik No. 6 :
Kasus Pidana
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
Dalam kasus pidana, pada tahun 2019 permasalahan yang banyak diadukan
atau dikonsultasikan ke LBH Surabaya adalah permasalahan pinjaman online atau
Financial Technology (fintech). Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pinjaman
berbasis online yang sangat berkembang pesat di tahun 2019. Dalam grafik No. 6
diatas dapat dilihat di “lain-lain”, yang mana kasus yang dimasukkan di “lain-lain” ini
adalah terkait permasalahan pinjaman online yang diadukan oleh masyatrakkat
(problem permasalahan fintech ini akan dibahas tersendiri dibagian akhir).
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c. Tata Usaha Negara
Grafik No. 7 :
Kasus TUN
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
4. 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 2019, kasus Struktural dan Non-Struktural yang ditangani
oleh LBH Surabaya adalah sebagaimana Grafik 8 berikut:
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Grafik No. 8 :
Sifat Kasus Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
b. Pelanggaran HAM
Dari 112 kasus struktural sebagaimana Grafik No. 8 di atas, Pelanggaran HAM
yang terjadi dalam kasus tersebut terbanyak adalah berhubungan hak-hak
perburuhan, yakni sebanyak 48 kasus (40%), yang kedua adalah kekerasan
terhadap perempuan sebanyak 15 kasus (12,5%). Banyaknya kasus perburuhan dan
kekerasan terhadap perempuan ini tidak terlepas dari persoalan kerentanan yang
dialami oleh kedua kelompok ini.
Buruh termasuk kelompok rentan tidak terlepas dari lemahnya posisi atau
daya tawar buruh. Dalam hal ini berlaku teori pasar di mana jumlah pencari kerja
jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan. Keadaan diperparah dengan
peran negara yang seolah-oleh bersikap netral terkait dengan permasalahan yang
dialami buruh, bahkan dalam kasus tertentu, negara cenderung abai bahkan jadi
‘pelaku’ dalam kasus perburuhan (kasus perburuhan diuraikan tersendiri dalam
dokumen catahu ini)
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Sementara perempuan sebagai kelompok rentan tidak terlepas dari budaya
patriarki yang masih kuat dikalangan masyarakat. Budaya ini menempatkan
perempuan sebagai manusia nomor 2 (dua), akibatnya, perempuan sering menjadi
korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (permasalahan kasus perempuan
dibahas tersendiri dalam dokumen catahu ini).
Permasalahan hak asasi manusia selain yang dijelaskan diatas, dapat dilihat
dalam Grafik 9 berikut :
Grafik No. 9 :
Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
c. Pelaku Pelanggaran HAM
Adapun pelaku pelanggaran HAM yang diadukan ke LBH Surabaya yang
terbanyak adalah Perusahaan Swasta sebanyak 53,57% atau 60 kasus pelanggaran,
sebagaimana dalam Grafik No 10 berikut :
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Grafik No. 10 :
Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
5. Tingkat Pendidikan Klien
Masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang tahun 2019 paling
banyak berpendidikan terakhir SLTA, yakni sebanyak 292 atau 49,16%. Namun jika
diakumulasikan dengan mereka yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD dan
SLTP, maka jumlahnya menjadi 61,62% (lihat Grafik 11). 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 sangat
dibutuhkan.
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Grafik No. 11 :
Tingkat Pendidikan Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
6. Pekerjaan, Penghasilan dan Status Tempat Tinggal
a. Pekerjaan
Sementara itu, pekerjaan masyarakat yang datang ke LBH Surabaya
sepanjang Tahun 2019 sebagian besar adalah Karyawan Swasta (Buruh), yakni
sebesar 43,6%. Lebih jelasnya lihat Grafik No. 12 berikut :
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Grafik No. 12 :
Pekerjaan Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
b. Penghasilan
Sedangkan penghasilan dari masyarakat yang datang ke LBH Surabaya
adalah sebagian besar memiliki penghasilan dibawah UMK Kota Surabaya yaitu
sebanyak 70,04%, sedangkan sisanya sebesar 29,96% mengaku sudah memiliki
penghasilan diatas UMK Kota Surabaya. lebih jelasnya dapat dilihat di Grafik No 13
berikut:

21 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

Grafik No. 13 :
Penghasilan Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
Dengan penghasilan dibawah UMK Kota Surabaya yang mencapai 70,04%
sebagaimana terdapat dalam Garfik No. 13 diatas, mereka akan kesulitan dalam hal
membiayai proses penyelesaian kasus atau masalah hukum yang dihadapinya. 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 tolak ukur karena sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH
Surabaya adalah masyarakat Kota Surabaya, yakni sebesar 71,21%.
c. Status Tempat Tinggal
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya mengaku tidak
tinggal di rumah/tempat tinggal milik mereka sendiri. Hanya 36,7% yang mengaku
bertempat tinggal di rumah milik mereka sendiri, selebihnya tinggal di rumah orang
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tua/keluarga (42,09%), kontrak/sewa/kost (19,02%), rumah dinas (1,01%), milik
orang lain (1,01%) dan kredit/KPR (0,17%). Lihat Grafik No. 14 berikut:
Grafik No. 14 :
Status Tempat Tinggal Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2019
B. Penanganan Kasus
1. Non Litigasi

No

1

2

NAMA KASUS
Rencana
Penggusuran
Rumah Warga
Sekarbungoh,
Kab.
Bangkalan
oleh
BPWS
untuk
pembangunan
proyek wisata
pesisir

Sengketa ganti
rugi
pembebasan
lahan
dan
pemukiman

Tabel No. 1:
Penanganan Kasus Non-Litigasi
YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2019
CAPAIAN/PROGRES
URAIAN SINGKAT KASUS
Audensi
bersama Kasus ini berkaitan dengan hak
Bupati
Bangkalan, atas
tanah,
perumahan dan
DPRD Provinsi Jawa pekerjaan
Timur dan pihak
Kasus ini berawal dari Perencanaan
BPWS
Wisata Pesisir oleh BPWS (Badan
Pengembangan Wilayah Suramadu)
yang membutuhkan lahan seluas 20
hektar lahan milik warga. Sebagian
lahan yang
dibutuhkan untuk
pembangunan wisata pesisir itu
sudah dibangun tempat tinggal warga
Sekarbungoh kurang lebih 120 rumah
warga.
Proses Mediasi antara Kasus ini berkaitan dengan hak
Warga dengan PT. KAI atas
tanah,
perumahan dan
yang difasilitasi oleh pekerjaan
Komnasham
Kasus penggusuran di Kelurahan
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warga
Wonokromo
yang di klaim
milik PT. KAI
daop
8
Surabaya

3

Konflik Lahan
antara TNI AL
melawan
Warga
10
Desa Desa di
Kecamatan
Lekok
dan
Nguling Kab
Pasuruan

Wonokromo SS RT 001, RW 005
Surabaya ini berawal dari adanya
Surat Keputusan Gubernur Pada
tanggal 12 Desember 2017 SK Nomor:
188/719/KPTS/013/2017 Tentang
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Untuk Peningkatan Kapasitas Jalan
Raya Wonokromo Kota Surabaya
yang membutuhkan lahan 15 meter
dari jalan raya yang merupakan lahan
milik warga yang sudah terbangun 6
rumah
tempat
tinggal
warga
Wonokromo yang berpenghuni 8 KK.
Pembebasan lahan ini dilakukan oleh
Pemerintah kota Surabaya, padahal
sebenarnya proyek ini adalah Proyek
Pemprov Jawa Timur. Pemerintah
kota Surabaya memberikan ganti rugi
atas pembebasan lahan ini bukan
kepada warga terdampak yang
menempati lahan tersebut. Tetapi
ganti rugi atas pembebasan lahan itu
diberikan kepada PT.KAI Daop 8
Surabaya pada tanggal 15 Januari
2019. PT.KAI Daop 8 Surabaya
mengklaim lahan dan bangunan
rumah yang dikuasai warga adalah
Asetnya, dengan dasar Alas Hak
Grondkaart E. No 4/IX Emplasemen
Stasiun Wonokromo.
Audensi
dengan Kasus ini berkaitan dengan hak
Bupati
Pasuruan, atas
tanah,
perumahan dan
Kantor Staf Presiden, pekerjaan
BPN
Pusat
dan
Sengketa tanah antara Tentara
Mendagri
Nasional Indonesia-Angkatan Laut
(TNI AL) dengan penduduk di 10 Desa
(Desa Wates, Desa Jatirejo seluas,
Desa Pasinan, Desa Balunganyar, Desa
Alas Tlogo, Desa Semedusari Desa
Tampung seluas, Desa Gejugjati , Desa
Branang , Desa Sumberanyar) Desa di
Kecamatan Lekok dan Nguling Kab
Pasuruan tak kunjung selesai.
Sengketa yang bermula bermula sejak
tahun 1961 TNI AL melakukan
penguasaan tanah dari sebagian tanah
penduduk bekas Hak Milik Adat
(Yasan) untuk digunakan, awal

24 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

4

Permohonan
Perhutanan
Sosial
oleh
warga
Kecamatan
Puncu,
Kab.
Kediri
ke
KLHK

5

Penolakan
Pembangunan
Kilang Minyak
oleh
Warga
Jenu,
Kab.
Tuban

6

Razia Seniman
Jalanan
(Angklung)
oleh Satpol PP
Kota Surabaya

rencananya, sebagai Pusat Pendidikan
dan Latihan TNI AL seluas 3.662.674
hektar. Sejak itu pula, kesewenangwenangan, intimidasi dan kekerasan
yang dilakukan oleh oknum TNI AL
terhadap warga 10 Desa tidak
berhenti sampai saat ini. Terbaru,
sejak 10 Juli 2019 hingga 6 Agustus
2019 TNI AL melakukan pemagaran
terhadap lahan warga dan penutupan
akses jalan ke pemukiman warga.
Sehingga warga tidak bisa bercocok
tanam di lahannya dan akses menuju
pemukiman menjadi terhambat.
Pengajuan
Kasus ini berkaitan dengan hak
Perhutanan Sosial ke atas tanah dan pekerjaan
KLHK
Puluhan
warga
mengajukan
perhutanan sosial atas lahan seluas
kurang lebih 100 hektar.
Proses
Perhutanan
Sosial
ini
terhambat oleh LMDH yang juga
mengajukan Perhutanan Sosial untuk
obyek atau lahan yang sama. Obyek
tersebut sebelumnya sudah dikelola
oleh LMDH dan ada dugaan kuat
terjadi praktik penyelewengan dana
bagi hasil oleh pengurus LMDH
masing-masing desa di Kecamatan
Puncu, Kab. Kediri
Audensi
bersama Kasus ini berkaitan dengan hak
Gubernur Jawa Timur atas
tanah,
perumahan dan
dan Pengorganisasian pekerjaan
Warga
Dan sudah upaya Kasus ini berawal dari adanya
pembebasan
lahan rencana pembangunan Kilang Minyak
oleh Pertamina diatas lahan seluas
oleh Pertamina
841 hektar milik warga. Atas rencana
ini,
sebagian
warga
menolak.
Beberapa warga yang menolak
mengalami kriminalisasi dan sudah
diputus hukuman pidana.
Proses
Kasus ini berkaitan dengan hak
pengorganisiran
atas pekerjaan dan kebudayaan
Kasus ini berawal dari adanya razia
dan penangkapan oleh Satpol PP Kota
Surabaya terhadap seniman jalanan
(angklung) yang sedang memainkan
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angklung di daerah jemur sari Kota
Surabaya pada tanggal 11 November
2019.
Adapuan alasan penangkapan karena
para seniman ini juga dianggap
mengamen atau meminta uang
kepada masyarakat saat memainkan
angklung.
Penolakan alih
fungsi Waduk
Sepat
oleh
Warga

7

Permohonan
informasi dokumen
pembangunan di area
waduk ke Komisi
Informasi Publik

Kasus ini berkaitan dengan hak
atas lingkungan yang baik dan
sehat.
Kasus Waduk Sepat bermula ketika
terdapat tukar guling Waduk pada
tahun 2008 antara Pemerintah Kota
Surabaya dengan PT. Ciputra Surya.
Dalam proses tukar guling tersebut,
masyarakat di sekitar Waduk Sepat
tidak dilibatkan dan sampai saat ini
masyarakat
kehilangan
akses
terhadap Waduk Sepat.
Waduk Sepat ini mempunyai banyak
fungsi bagi masyarakat sekitar. Mulai
dari fungsi budaya, ekonomi, dan
fungsi lingkungan yaitu sebagai
tempat
resapan
air
sehingga
mencegah terjadinya banjir. Dengan
adanya tukar guling tersebut, warga
kehilangan hak atas budaya yang
telah turun menurun dilakukan di
Waduk
Sepat,
hak
ekonomi
pemanfaatan waduk serta hak atas
lingkungan hidup yang baik dan
sehat.
Belakangan, Waduk Sepat ini diuruk
oleh pihak PT. Ciputra Surya., atas
pengurukan tersebut warga meminta
informasi
terkait
dokumen
pengurukan dan pembangunan ke
Pemkot Surabaya. Namun pihak
Pemkot Surabaya tidak memberikan
informasi yang diminta warga. Karena
itu kemudian warga memohon
informasi ke Komisi Informasi Publik
dan permohonan warga dikabulkan.
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2. Litigasi
Tabel No. 2:
Penanganan Kasus Litigasi
YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2019
No NAMA KASUS
1

2

CAPAIAN/PROGRES

URAIAN SINGKAT KASUS

Kriminalisasi
Petani

Putusan
sudah Kasus ini berkaitan dengan hak
inkracht pada tingkat atas penghidupan yang layak.
kasasi.
Kasus ini bermula ketika seorang
petani yang merupakan anggota
LMDH menanam Kopi dan Jahe di
hutan 2 tahun yang lalu. Kemudian
pada tahun 2018 Petani tersebut
memanen tanaman Kopi dan Jahe
tanamannya. Pada saat memanen
tersebut, kemudian datang polisi
hutan dan memaksa Petani tersebut
untuk difoto sebagai bukti.
Beberapa waktu kemudian, Perhutani
KRPH Banyuwangi Barat melaporkan
petani tersebut ke Polisi dan
kemudian
didakwa
melakukan
kegiatan perkebunan tanpa izin
menteri sesuai dengan UU P3H.
Pengadilan
Negeri
kemudian
memberikan putusan bebas atas
kasus ini karena Petani sebagai
terdakwa dalam kasus ini tidak
terbukti melakukan tindak pidana.
Dan penggunaan UU P3H tidak bisa
digunakan dalam kasus ini, sebab
hanya
bisa
digunakan
untuk
korporasi terorganisir.
Atas kasus ini, JPU melakukan upaya
hukum kasasi. Kemudian pada tanggal
11 Juni 2019, Mahkamah Agung
mengeluarkan putusan yang menolak
upaya hukum kasasi dari Jaksa.
Artinya, korban dinyatakan tidak
terbukti
sebagaimana
yang
didakwakan atau dituduhkan.
Perkara
Kasasi dari pihak Kasus ini berkaitan dengan hak
Perselisihan
Tergugat
atas pekerjaan.
PHK dengan
Kasus ini bermula ketika buruh
UD
Cahaya
dimutasi dengan alasan usia tidak lagi
Restu/UD Adi
produktif. Kemudian buruh menolak
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Busana

3

4

mutasi tersebut, oleh perusahaan
buruh tersebut kemudian tidak
diperbolehkan bekerja tanpa diberi
upah.
Kemudian buruh melakukan upaya
hukum ke Pengadilan Hubungan
Industrial. Pengadilan Hubungan
Industrial pada intinya menyatakan
bahwa hubungan kerja antara buruh
dengan pihak perusahaan putus
karena PHK
dan menghukum
perusahaan untuk memberikan uang
pesangon. Atas putusan tersebut,
perusahaan
mengajukan
upaya
hukum.
Perselisihan
Selesai
melalui Kasus ini berkaitan dengan
PHK dengan penyelesaian secara pemutusan hubungan kerja dan
PT.
Seruni msuyawarah
di hak atas tunjangan pensiun.
Indah
Pengadilan Hubungan
Kasus ini berawal dari buruh yang
Industrial
mengajukan pensiun ke perusahaan
tempat dia bekerja. Namun pihak
perusahaan
tidak
menerima
permohonan pensiun buruh dengan
alasan alasan perusahaan tidak
mengenal istilah pensiun. Buruh
malah dirumahkan oleh pihak
perusahaan
dengan
diberikan
separuh gaji.
Atas kasus ini kemudian pihak buruh
melakukan
upaya
hukum
ke
Pengadilan Hubungan Industrial dan
kasus
ini
berakhir
dengan
penyelesaian melalui musyawarah.
Permohanan
Termohon melakukan
pembatalan SK upaya hukum banding
penangguhan
UMK
PT.
Youngtree

Kasus ini berkaitan dengan hak
atas upah yang layak.
Kasus ini berawal ketiak Gubernur
Jawa Timur mengeluarkan Surat
Keputusan tentang Penangguhan
Upah Minimum. Kemudian pihak
perusahaan mengajukan memohon
penangguhan upah ke Dewan
Pengupahan Jawa Timur, permohona
tersebut kemudian dikabulkan.
Dalam ketentuan yang berlaku,
semestinya
perusahaan
yang
dikabulkan
permohonan
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5

Kriminalisasi
Aktivis
Lingkungan

penangguhannya, memberikan upah
sesuai dengan upah minimum satu
tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam
kasus
ini,
pihak
perusahaan
memberikan upah sesuai upah
minimum yang berlaku dua tahun
sebelumnya.
Terdakwa melakukan Kasus ini berkaitan dengan
upaya hukum Kasasi
perlindungan pembela HAM.
Kasus ini bermula ketika warga yang
memperjuangkan hak atas lingkungan
yang baik dan sehat di Waduk Sepat
melakukan upaya agar Waduk tidak
dialihfungsikan dengan cara menutup
saluran pintu air Waduk sehingga
tidak membanjiri pemukiman warga.
Namun atas aksinya tersebut, warga
dilaporkan oleh PT. Ciputra Surya
atas dugaan melakukan tindak pidana
memasuki halaman orang lain tanpa
ijin. Warga dituduh memasuki dan
merusak pagar Waduk Sepat. Dalam
kasus ini, saat ini sudah ada 2 (dua)
orang aktivis lingkungan ditetapkan
sebagai tersangka oleh Polda Jawa
Timur.

6

Pada tahun 2019, dua orang pembela
HAM dinyatakan bersalah oleh
Pengadilan Negeri Surabaya dan atas
putusan tersebut, Para Terdakwa
melakukan upaya hukum yang saat ini
dalam proses kasasi.
Citizen
Law Proses kesimpulan di Kasus ini berkaitan dengan hak
Suit ha katas Pengadilan
Negeri atas lingkungan yang baik dan
lingkungan
Surabaya
sehat.
Kasus Waduk Sepat bermula ketika
terdapat tukar guling Waduk pada
tahun 2008 antara Pemerintah Kota
Surabaya dengan PT. Ciputra Surya.
Dalam proses tukar guling tersebut,
masyarakat di sekitar Waduk Sepat
tidak dilibatkan dan sampai saat ini
masyarakat
kehilangan
akses
terhadap Waduk Sepat.
Waduk Sepat ini mempunyai banyak
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fungsi bagi masyarakat sekitar. Mulai
dari fungsi budaya, ekonomi, dan
fungsi lingkungan yaitu sebagai
tempat
resapan
air
sehingga
mencegah terjadinya banjir. Dengan
adanya tukar guling tersebut, warga
kehilangan hak atas budaya yang
telah turun menurun dilakukan di
Waduk
Sepat,
hak
ekonomi
pemanfaatan waduk serta hak atas
lingkungan hidup yang baik dan
sehat.
Atas permasalahan ini, warga
mengajukan
gugatan
melalui
mekanisme Citizen Law Suit atau
gugatan warga negara untuk meminta
Waduk Sepat sebagai kawasan
lindung mengingat fungsi Waduk
Sepat yang sangat penting khususnya
buat masyarakat sekitar dan Surabaya
pada umumnya.
7

8

Kriminalisasi
Penyelidikan di Polres
warga
Desa Banyuwangi
Pakel,
Kecamatan
Licin,
Kabupaten
Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan ha
katas penghidupan yang layak.

Kasus ini berawal ketika 11 warga
dilaporkan oleh PT. Bumi Sari atas
dugaan penghasutan dan melakukan
perkebunan tanpa izin. Padahal
kawasan tersebut bukan termasuk
wilayah HGU PT. Bumi Sari. Warga
sudah berkebun ditanah tersebut
sudah sejak puluhan tahun yang
dilakukan secara turun temurun.
Laporan tersebut saat ini dalam
proses penyelidikan di Polres
Banyuwangi.
Kekerasan
Dalam
Proses Kasus ini berkaitan dengan
Dalam Rumah Penyidikan di Polda kekerasan terhadap Perempuan.
Tangga
Jawa Timur
(KDRT)
Kasus ini bermula ketikan korban
kawin dengan anak Bupati di salah
satu daerah di Jawa Timur pada tahun
2018. Beberapa bulan setelah
perkawinan, korban ditelantarkan
oleh suaminya dengan
alasan
suaminya ingin bersama perempuan
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9

10

lain. Klien juga mengalami beberapa
kali kekerasan psikis yang dilakukan
oleh suaminya dan juga keluarga
suaminya.
Atas kasus ini, korban melaporkan
suaminya ke Polda Jawa Timur dalam
kasus penelantaran pada bulan Maret
2019. Perkembangan terakhir dalam
kasus ini adalah pemeriksaan korban,
pemeriksaan
saksi
korban,
pemeriksaan
saksi
pelaku,
pemeriksaan pelaku dan pemeriksaan
psikis korban.
Penyebaran
Dalam
Proses Kasus ini berkaitan dengan
Konten Asusila Penyidikan di Cyber penyebaran konten asusila.
di Media Sosial Crime Polda Jatim
Kasus ini bermula pada tahun 2018
korban bersama pacarnya berlibur di
Kota Malang dan menyewa sebuah
Villa. Kemudian pada saat korba tidur,
pacarnya membuka baju korban dan
mengambil gambar korban tanpa
sepengetahuan korban.
Pada tahun 2019, korban berselisih
dengan pacarnya yang berujung
putusnya hubungan korban dengan
pacarnya. Pacar korban kemudian
mengancam akan menyebar foto
korban jika korban tetap memutus
hubungan. Karena pada akhirnya
hubungan korban dengan pelaku
berakhir atau putus, foto korban
kemudian di sebar di akun Instagram
oleh mantan pacarnya tersebut.
Atas kasus ini, korban melaporkan
pacarnya sebagai pelaku penyebaran
konten asusila ke Polda Jawa Timur.
Pemerkosaan
yang
Dilakukan
Oknum Aparat
Kepolisian

Dalam
Proses Kasus ini berkaitan dengan
Penyidikan
Oleh pemerkosaan terhadap Perempuan
Pihak Propam Polda
Kasus ini bermula ketika korban yang
Jawa Timur
merupakan mahasiswa S-2 di salah
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Jawa Timur

satu Universitas Negeri di Kota
Malang melakukan pemagangan di
Lab Forensik Polda Jawa Timur pada
awal tahun 2019.
Dalam proses pemagangan tersebut,
korban di mentori oleh salah satu
petugas
Lab
Forensik
yang
berpangkat AKP di Polda Jatim untuk
memantau
pelaksanaan
pemagangannya.
Kemudian pada bulan Maret 2019,
korban
mengalami
kekerasan
seksual/pemerkosaan yang dilakukan
oleh mentornya (AKP di Polda Jatim)
yang dilakukan di rumah dinas
pelaku.
Kejadian tersebut dilakukan beberapa
di beberapa tempat yang berbeda.
Pelaku dalam melakukan aksinya
selain menggunakan paksaan, juga
menggunakan pengaruh posisinya
sebagai
mentornya
dan
juga
menjanjikan akan menikahi korban.
Atas kasus ini, korban melaporkan
pelaku ke Propam Polda Jawa Timur.
Pihak Propam kemudian sudah
dilakukan
pemeriksaan
korban,
pelaku dan saksi. Pelaku pun
mengakui adanya kejadian tersebut
ke pihak propam dan provos Polda
Jatim
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BAGIAN II
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG PERBURUHAN
a. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Perburuhan
Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) dengan tegas memberikan jaminan
terhadap kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 27
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian setelah
amandemen ke dua UUD 1945, hak tersebut diakomodir dalam BAB tentang Hak Asasi
Manusia, yakni pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja”.
Adapun

Jaminan

konstitusi

diatas

kemudian

diterjemahkan

dengan

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(selanjutnya dalam dokumen ini disebut UU Ketenagakerjaan), yang mana dalam salah
satu konsideran menimbangnya dinyatakan bahwa “Perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.
Perlindungan hukum dalam perburuhan yang kemudian diatur dalam UU
Ketenagakerjaan dalam perjalannya masih menyimpan banyak permasalahan, salah
satunya terkait dengan pengaturan upah. Ketentuan tentang upah sebenarnya sudah
diatur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, namun untuk menjalankan pasal tersebut
buruh dihadap dengan banyak rintangan salah satunya berkaitan dengan ketentuan
upah minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 Ketenagakerjaan.
Dalam menetapkan upah minimum, Dewan Pengupahan mempunyai standar
Komponen Hidup Layak (dalam dokumen ini selanjutnya disebut KHL). Mengenai
ketentuan KHL ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005
tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi melalui Keputusan Menteri
Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL.
Kemudian pada tahun 2015, buruh dihadapkan dengan regulasi baru yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam Peraturan
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Pemerintah ini, penetapan upah minimum tidak lagi didasarkan pada KHL, melainkan
pada inflasi, akibatnya peran buruh atau serikat buruh tidak mempunyai kesempatan
untuk memberikan masukan dalam penentuan upah minimum. PP No. 78 Tahun 2015
ini tentu bertentangan dengan prinsip penghitungan standar upah yang diatur
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) dan beberapa
ketentuan UU Ketenakerjaan. Seharusnya dalam penetapan upah minimum harus
melalui proses perundingan antara serikat buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah.
b. Pelanggaran Hak Perburuhan Jawa Timur Tahun 2019
Berdasarkan

temuan

YLBHI-LBH

Surabaya

beberapa

bulan

mendapatkan temuan pelanggaran terkait hak-hak perburuhan di Jawa timur
Grafik No. 15 :
Jenis Pelanggaran Hak Perburuhan
LBH Surabaya Tahun 2019
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terakhir

Pelanggaran yang paling banyak tercatat adalah hak mendapatkan THR bagi
pekerja/buruh. Data tersebut didapatkan berdasarkan tracking media LBH Surabaya
dan Pembukaan posko pengaduan THR oleh LBH Surabaya dengan Serikat Buruh.
Pelanggaran tersebut tercatat banyak terjadi di Kota Surabaya. Ada 12 kab/kota
yang melakukan pelanggaran perburuhan dan diikuti dengan kab/kota yang lain di
Jawa Timur.
Grafik No. 16
Sebaran kasus pelanggaran Hak perburuhan di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Dari pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur mengakibatkan korban yang tidak
sedikit, tercatat ratusan orang yang menjadi korban dalam pelanggaran perburuhan
yang terjadi, jenis pelanggaran yang paling terbanyak adalah jenis pelanggaran hak THR
dengan 932 Korban dan diikuti dengan pelanggaran tidak mendapatkan hak
mendapatkan pesangon sebanyak 255 korban.
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Grafik No. 17
Korban Pelanggaran Hak perburuhan di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Monitoring media 2019
Temuan selanjutnya adalah adanya perusahaan yang berlindung di dalam Pasal
90 UU Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius terkait
dengan Hak mendapatkan Upah yang layak. Salah kasus didampingi oleh LBH Surabaya
yaitu mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait
penangguhan upah minimun Kab. Sidoajro. Sedangkan para pekerja yang menerima
dampak penangguhan yakni 5000 (Lima Ribu orang), hal ini sangat jelas bahwa dalam
pasal 90 UU Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan secara efektik untuk pemenuhan hak
atas upah yang layak.
Dalam permasalahan ini semakin terlihat kompleks manakala buruh/pekerja
dilanggar hak-hak normatifnya oleh pengusaha dan atas pelanggaran tersebut para
pekerja meminta perlindungan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Namun pihak
pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh disnaker justru malah berbalik arah
memposisikan buruh/pekerja sebagai subyek yang selalu menuntut hak tanpa
dibarengi dengan kewajibannya, padahal semestinya peran pemerintah disini harus
lebih

menonjol

dengan

mengutamakan

memberikan

perlindungan

kepada

buruh/pekerja yang juga sebagai warga negara (Azas-azas umum pemerintahan yang
baik).
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c. Pemerintah Tidak Taat Hukum Dalam Penegakan Hukum Perburuhan.
Pada tanggal 11 Oktober 2019 tim hukum YLBHI-LBH Surabaya dan tim hukum
organisasi buruh di Jawa Timur memenangkan gugatan di PTUN Surabaya, gugatan
tersebut tujuannya adalah menggugat SK Gubernur nomor 188/25/KPTS/013/2019
Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah di Jawa Timur Tahun 2019 karena dianggap
bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 231 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Upah Minimum karena Upah Minimum yang ditangguhkan
tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Lama, selama proses persidangan
diketahui bahwa dari Pemerintah Jawa Timur tidak memperhatikan frasa yang dipakai
dalam pembuatan SK tersebut.
Seperti diketahui, perusahaan yang digugat di pengadilan PTUN Surabaya telah
melakukan penangguhan UMK sejak 2014 dan pada 2019, Gubernur Jawa Timur
menangguhkan upah kepada perusahaan tanpa memerhatikan mekanisme pengajuan
upah penangguhan yaitu kepmen 231 hal ini tercantuk dalam SK gubernur angka
penangguhan sebesar Rp. 3.300.000 per bulan dan besaran upah ini lebih rendah dari
pemberlakuan UMK lama Kabupaten Sidoarjo.
Majelis Hakim PTUN Surabaya yang menyidangkan perkara ini memutuskan jika
SK Gubernur Penangguhan UMK kepada PT Young Trees Industries batal dan harus
dicabut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Majelis
Hakim juga menunda pemberlakuan SK tersebut sampai putusan berkekuatan hukum
tetap.
Putusan yang dibacakan oleh hakim PTUN Surabaya sangat jelas bahwa
mengabulkan semua gugatan para pekerja atau buruh termasuk penundaan
pemberlakuan penangguhan sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap
(inkrach)1 namun dalam amar putusan di bacakan terkait dengan penundaan
pelaksanaan obyek sengketa.
Tindak lanjut dari putusan ini dari Pemerintah Gubernur Jawa Timur melakukan
upaya

banding

namun

tidak

melaksakan

putusan

Pengadilan

yaitu

tetep

memberlakukan Upah penangguhan di perusahaan tersebut hal ini menunjukkan
Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan tidak patuh terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
1

Lihat putusan PTUN No 44/G/2019 PTUN SBY
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Apabila perusahaan tersebut memberlakukan Upah Penangguhan seperti yang
tertuang dalam SK nomor 188/25/KPTS/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan
Upah di Jawa Timur Tahun 2019. Maka Gubernur Jawa Timur turut serta melakukan
pembiaran terhadap perusahaan yang memberlakukan upah penangguhan dan
bertentangan dengan dengan pasal 90 ayat (1) berbunyi “Pengusaha dilarang
membayar upah lebih rendah dari upah minimum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89. Namun pasal tersebut tidak di implementasikan oleh Pemerintah Jawa Timur
walaupun para pekerja/buruh sudah memenangkan gugatan di pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya.
Dalam proses pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekerja
dihadapkan dengan ancaman besar yaitu Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Jawa
Timur mengajukan banding terhadap putusan tersebut hal ini sangat jelas pemerintah
lalai dalam menjalankan prinsip Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum
dapat dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-intrumen Hukum Internasional
seperti dalam Declaration Universal of Human Right (DUHAM) 1948 beserta beberapa
Kovenan yang berkaitan Hak asasi manusia di bidang Politik, Sosial, Budaya dan
Ekonomi. maupun instrumen hukum nasional melalui legitimasi Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan organik lainnya. Seperti dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi
manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatur mengenai hak
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, secara garis besarnya diatur dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 66 terdiri dari:
a) Hak untuk hidup;
b) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c) Hak untuk mengembangkan diri;
d) Hak untuk memperoleh keadilan;
e) Hak atas kebebasan pribadi;
f) Hak atas rasa aman;
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g) Hak atas kesejahteraan;
h) Hak turut serta dalam pemerintahan;
i) Hak perempuan;
j) Hak anak.
Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau UDHR (Universal Declaration of
Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi
kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal
(hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan
adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan
budaya.
Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21
dalam UDHR (DUHAM), dari ke 24 Pasal tersebut, salah satu diantara Pasal yang
mengatur materi perlindungan pekerja adalah Pasal 7 bahwa “Semua orang sama
dihadapan hukum; (equal before the law) dan berhak mendapat perlindungan hukum
yang sama; (equal protection of the law.)
Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan UDHR
atau DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:
1. Hak atas jaminan sosial; (the right to social security) Pasal 22;
2. Hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan; (the right to work and to free
chois of employment ) Pasal 23;
3. Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; (equal pay for equal
work) Pasal 23 ayat 2;
4. Hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak
sesuai dengan martabat manusia; (the right to just and favourable remuneration
insuring an existence worthy of human dignity) Pasal 23 Ayat 3;
5. Hak mendirikan dan memasuki serikat kerja; (the right to form and join trade
unions) Pasal 3;
6. Hak untuk istirahat dan liburan; (the right to rest and leisure) Pasal 24;
7. Hak atas standar hidup sesuai untuk kesehatan dan kesejahteraannya; (the right
to standard of living adequate for the health and well- being of himself and his
family) Pasal 25 Ayat 1;
8. Hak atas jaminan kesejahteraan dalam keadaan pengangguran, sakit, cacat,
janda/duda, usia lanjut, atau kekurangan nafkah lainnya karena keadaan di luar
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kekuasaannya; (the right to security in the event of un employment, sickness
disability, windowhood, old age or othter lack of livelihood in circumstances
beyond his control) Pasal 25 Ayat 1;
9. Hak memperoleh perawatan dan bantuan khusus bagi ibu dan anak-anak; (
special care and assistance for mother hood and childhood ) Pasal 25 Ayat 2;
10. Hak tiap orang mendapat pendidikan (the right to education) dan orang tua
mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anaknya; (a
prior right to choose their children’s type of education) Pasal 26 Ayat 2;
11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat; (the right freely to
participate in the culture life of the community) Pasal 27 Ayat 1 ;
12. Hak mendapat perlindungan kepentingan moral dan materiil dari hasil
produksinya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni; (the right
protection of the moral and material interest resulthing from any scientific, literary
or artistic production of which he is the outher) Pasal 27 Ayat 2.
Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah diatas maka hak
mendapatkan pekerjaan, sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dibidang
ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak pekerjaan, Hak atas pekerjaan yang layak Hak
Asasi Manusia. Dalam kontek perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan
arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki
kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya.
Dalam kasus ini Pemerintah Jawa Timur tidak taat terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY dan Pemerintah tidak memberikan
kepastian hukum tentang upah layak, padahal dalam amar putusan pengadilan tata
usaha Negara sangat jelas dalam permohanan profisi terkait dengan penundaan, dalam
hukum administrasi pemerintahan bahwa azaz pemerintahan yang baik harus di
implementasikan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pekerja yang
selama ini mencari keadilan untuk mendapatkan upah yang layak.
d. Kemenangan Gugatan PTUN 24 Buruh Melawan Gubernur Jawa Timur
Menolak Penangguhan Umk Sidoarjo Yang Menyebabkan Disparitas Upah
Saat ini upah masih menjadi salah satu permasalahan yang selalu menjadi
sorotan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini mengingat
bahwa upah merupakan komponen terbesar dari pendapatan seseorang sehingga
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tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan
masyarakat dari suatu negara. Pekerja misalnya, akan berupaya untuk mendapatkan
manfaat yang setinggi-tingginya dari interaksi kegiatan ekonomi mereka dengan
berusaha untuk memperoleh upah sebagai balas jasa dari curahan waktu yang
digunakan untuk bekerja setinggi mungkin. Sedangkan pengusaha akan berupaya
menekan biaya produksi seefisien mungkin yang dapat mereka lakukan untuk
memperoleh laba yang optimal, dimana menekan biaya produksi salah satunya melalui
penekanan terhadap biaya tenaga kerja berupa penurunan upah.
Pada tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur
terkait pengupahan. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 (selanjutnya disebut
sebagai “PP Pengupahan 2015”) yang kini dikenal menjadi dasar kebijakan dalam
pemberian upah buruh di Indonesia. Penentuan berdasarkan PP Pengupahan 2015
telah berjalan selama 4 tahun terakhir, secara keseluruhan memberikan dampak negatif
bagi posisi kelompok buruh dan penghidupan kaum buruh terutama di wilayah Jawa
Timur. Hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa problem dalam PP Pengupahan 2015
tersebut,

dimana

salah

satunya

adalah

terkait

sanksi.-Sanksi

bagi

pengusaha/perusahaan yang melanggar ketentuan PP Pengupahan 2015 hanya
mencakup pada sanksi administrasi saja. Hal ini dirasa bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Undangundang tersebut diatur juga sanksi pidana bagi Pengusaha/Perusahaan yang melanggar
ketentuan perundang-undangan terutama memberikan upah buruh dibawah UMK.
Sejalan dengan fenomena diatas, pada April 2019 yang lalu, beberapa buruh yang
bekerja di PT. Young Tree Industries yang sekaligus tergabung dalam serikat pekerja
KEP di Jawa Timur melakukan suatu gugatan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.
Dalam medaftarkan gugatannya, 24 Pekerja/buruh di wakili oleh kuasa hukumnya yang
tergabung dalam Tim Advokasi gugatan Tata Usaha Negara yang terdiri dari LBH
Surabaya dan perwakilan dari FS KEP Jawa Timur. Permasalahan bermula dari PT.
Young Tree Industries yang mengajukan penanguhan upah minimum kabupaten/kota
untuk upah tahun 2019 kepada Gubernur Jawa Timur dan di setujui oleh Gubernur Jawa
Timur sehingga dengan disetujuinya penanguhan upah yang di ajukan oleh PT. Young
Tree Industries maka terbitlah SK Gubernur Jatim tentang Penangguhan Pelaksanaan
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Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. Namun prudak hukum
Gubernur Jawa Timur berupa keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
(selanjutnya disebut dengan Kepmenakertrans Nomor: KEP.231/MEN/2003), yang
mana secara eksplisit dijelaskan bahwa dalam melakukan penanguhan dapat diberikan
apabila mengikuti prosedur penanguhan sesuai yang di atur dalam Kepmenakertrans
Nomor: KEP.231/MEN/2003 secara komulatif dan juga melakukan pembayaran upah
penanguhan dengan “membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau,
Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih, rendah dari
upah minimum baru, atau Menaikkan upah minimum secara bertahap”. Sehingga dalam
hal ini upah penanguhan yang seharusnya diterima oleh pekerja PT. Young Tree
Industries yakni sebesar Rp. 3.577.428 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu
Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau lebih tinggi, namun bukan sebesar
Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagimana dalam Surat Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019

Tentang Penangguhan

Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. PT. Young
Tree Industries dalam melakukan penanguhan tidak hanya dilakukan pada tahun 2018
saja namun sudah dilakukan sejak tahun 2014. Sehingga sejak tahun 2014 hingga tahun
2019 pekerja belum menerima upah sesuai dengan UMK Kabupaten Sidoarjo. Kemudian
pada tanggal 10 Oktober Hakim PTUN Surabaya memutus sengketa KTUN yang dalam
hal ini mengabulkan seluruh gugatan dari buruh sehingga membatalkan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Timur yang dianggap bertentangan tersebut.
Politik upah yang dilakukan perusahaan tersebut seakan regulasi telah
memfasilitasi para perusahaan untuk mememberikan upah dibawah UMK dengan
melakukan penanguhan agar terhindar dari jerat pidana. Karena Setiap tindakan yang
bermotif ekonomi, semua pihak yang terlibat di dalam aktivitas tersebut, akan selalu
berusaha untuk memaksimalkan manfaat sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang
memberikan perusahaan untuk melakukan penanguhan apabila tidak mampu
membayar upah minimum namun harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu
Kepmenakertrans Nomor: KEP.231/MEN/2003. Penanguhan upah yang dilakukan oleh
perusahaan juga memberikan implikasi terhadap buruh/pekerja yaitu adanya
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disparitas upah yang timbul antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.
Karena perusahaan tidak mampu memberikan upah minimum maka upah yang
diberikan tidak sesuai upah minimum yang berlaku di daerah/kota sehingga pekerja
dalam perusahaan tersebut menerima upah tidak sama dengan buruh yang bekerja di
perusahaan lain dalam satu wilayah daerah/kota hal ini yang mengakibatkan adanya
disparitas upah. Terkait dengan disparitas upah juga tidak hanya menyasar antar
perusahaan namun menyasar juga pada UMK di Jawa Timur. Seperti yang di terbitkan
salah satu media (Detik news/20/11/19) untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten
atau Kota (UMK) di Jatim tahun 2020 yang baru di keluarkan oleh Gubernur Jawa Timur
terdapat selisih didalamnya. Surabaya mendapatkan UMK Rp 4.200.479,19, sedangkan
daerah lain hanya memperoleh Rp1.913.321,73. Kesenjangan ini pun mencapai Rp 2,3
juta atau 120%.
Padahal bila merujuk pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D
ayat (2) disebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan, upah, dan
penghidupan yang layak. Selain itu, dalam Kovenan Internasional Mengenai Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 7 juga disebutkan bahwa seseorang berhak
mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak yang tidak bersifat diskriminatif.
e. Lemahnya Penegakan Hukum Pidana Perburuhan Di Jawa Timur
Dalam Aspek Perburuhan terdapat beberapa hal yang masih harus dilakukan
pertama terkait masalah memperjuangkan hak kebebasan berserikat buruh melalui
Undang undang No. 21 Tahun 2000. Secara Normatif hak kebebsan berserikat
dilindungi, namun secara praktik khususnya di wilayah jawa timur, banyak kasus
pemberangusan serikat yang menimpa pengurus maupun anggota yang aktif
mengkritisi kebijakan perusahaan, baik lewat cara PHK sepihak yang dilakukan
perusahaan maupun Kriminalisasi aktifis pejuang buruh pengurus maupun anggota
serikat pekerja/buruh bahkan ada juga perusahaan yang tidak mengikutsertakan
jaminan Kesehtan para pekerja/buruh.
Pembentukan desk pidana perburuhan sebagai salah satu alternatif perjuangan
hak buruh. Pembentukan desk pidana perburuhan terhambat oleh system dikepolisian
yang masih menganggap kasus perburuhan diselsaikan di jalun penyelsaian hubungan
undustrial, walupun dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
yang

mengatur

terkait

pidana

perburuhan.

Namun

dipengawasan
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dalam

ketenagakerjaan jawa timur sangat lemah padahal pengawas ketenagakerjaan memiliki
peran penting untuk memastikan hak hak normatif buruh, namun perusahaan
perusahaan ada yang nakal terkait dengan pelanggar hak-hak buruh di jawa timur.
Pada tahun 2019 ada salah satu pengadu datang LBH Surabaya yang bekerja
disalah satu parusahaan swasta di sidoarjo Jawa Timur, iabekerja bekerja sejak
Pebruari 1997 dan ditempatkan pada bagian Accounting sebagai Kepala Bagian dii
kantor Pemasaran daerah Surabaya Hingga tahun 2018, sehingga ia sudah bekerja
selama 21 tahun di perusahaan tersebut. Kemudian dalam perjalanannya ia dimutasi
oleh perusahaan pada tahun 2018 dengan alasan yang tidak jelas, karena usia yang yang
bersangkutan sudah cukup sepuh (usia 65 tahun) dan telah melewati batas usia pensiun
normal serta kesehatan yang terus menurun sehingga harus bolak balik ke Rumah Sakit,
maka pada saat itu tanggal 19 Februari 2018 ia mengajukan permohonan pensiun
berdasarkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang ditujukan kepada perusahaan melalui manager HRD yang
berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2018, Kemudian setelah itu pada tanggal 1 Maret
2018 tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja dan dinyatakan dirumahkan dengan tetap
menerima gaji oleh perusahaan, pada tanggal 5 Maret 2018 menerima gaji dari
perusahaan sebesar Rp. 3.990.000,-, melalui transfer, padahal gaji yang harus diterima
sebelumnya sebesar Rp. 6.750.000,- setiap bulan (melalui transfer).
Ada pun permasalahan berikutnya adalah tidak diikutsertakan dalam program
jaminan pensiun dan atau BPJS Ketenagakerjaan (Pensiun/JHT), seharunya Perusahaan
mentaati ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Ketenagakerjaan, karena apabila terjadi
pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana
diatur Pasal 184 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun, hasil dari laporan tersebut tidak
ada ditemukan tentang pidana ketenaga kerjaan. Maka dari itu YLBHI-LBH Surabaya
ingin menanyakan terkait peran dan fungsi pengawas dalam melakukan penegakan
hukum pidana ketenaga kerjaan, karena dalam perjalanan kasusu tersebut sangant jelas
tindakan pengawas ketenaga kerjaan tidak menemukan pidana padahal sanngat jelas di
Perusahaan tersebut tidak diikutsertakan jaminan pensiun , lalu di perusahaan tersebut
tidak ada pensiun maka ketentuan terkait hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya
diterima oleh diatur dalam pasal 167 ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang secara tegas
menyatakan bahwa: dinyatakan “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada
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program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
Dari

apa

yang

kami

uraikan

diatas

maka

LBH

Surabaya

ingin

mengimplementasikan pidana ketenagakerjaan karena sampai kasus-kasus yang
diadukan oleh LBH Surabaya bersama serikat pekerja sudah banyak sekali laporan yang
jalan ditempat hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menegakkan
pidana ketenaga kerjaan walaupun sangsi pidana ketenagakerjaan dalam Pasal 183
sampai dengan Pasal 189 UU Ketenagakerjaan.
Adapun undang-undang yang mengatur tentang pidana ketenagakerjaan yaitu
nomor 21 tahun 200 tentang serikat buruh/serikat pekerja, undang-undang nomor 2
tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, undang-undang 24
tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, undang-undang-undang nomor 1
tahun 1970 tentang keselamatan kerja, undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang
wajib lapor ketenagakerjaan, perda jatim nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan
ketenaga kerjaan yang juga mengatur tentang ketentuan pidana ketenagakerjaan.
Dari beberapa regulasi bahwa negara seharusnya sudah memakai aturan
tersebut dalam penegakan hukum pidana ketenagakerjaan, karna sampai sekarang
berdasarkan dari hasil Focus Grup Diskusi (FGD) bersama serikat maka laporan pidana
yang dilaporkan mencapai 26 laporan. Laporan tersebut dari tahun 2018 sampai 2019
tidak ada yang diproses artinya penengakan hukum pidana perburuhan sangat tlemah
dijawa timur,
f. Hak Untuk Mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Permenaker NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau
Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi
pekerja/buruh serta peraturan pemerintah nomor 78 tentang upah, bahwa didalam
pasal 1 huruf D, secara tegas menyatakan bahwa “Tunjangan Hari Raya Keagamaan
yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh
Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang
berupa uang atau bentuk lain”, dengan demikian maka jelaslah bawa THR merupakan
hak normatif buruh/pekerja dan kewajiban bagi pengusaha untuk dilaksanakan.
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Namun demikian, meskipun telah diatur secara tegas dalam Permenaker
NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau Permenaker nomor 6
tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh serta peraturan
pemerintah nomor 78 tentang upah, masih terdapat kelemahan Regulasi yang
menyebabkan upaya penegakan hukum dalam setiap pelanggaran THR tidak dapat
berjalan efektif. Kelemahan itu dapat dilihat dalam ketentuan regulasi yang ada
diantaranya adalah pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya
keagamaan bagi pekerja/buruh serta peraturan pemerintah nomor 78 tentang upah
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan THR dikategorikan tindak pidana pelanggaran
dengan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggitingginya Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).
Keberadaan UU ini sebetulnya sudah sangat tidak relevan untuk diterapkan dan
yang lebih membahayakan adalah bahwa UU ini sebetulnya sudah tidak berlaku lagi
dengan hadirnya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya bahwa sanksi
pidana yang dimaksud sudah tidak bisa lagi digunakan, namun keberadaan regulasi
tersebut selalu digunakan sebagai acuan untuk menindak setiap pelanggaran THR.
Akibat dari kekosongan hukum di atas, maka tenaga pengawas ketenagakerjaan
(amanat pasal 9) hanya bisa memeriksa, memerintahkan pembayaran dan membuat
nota peringatan yang tidak berimplikasi sanksi pidana ketenagakerjaan. Hal ini juga
yang menyebabkan pada hampir semua kasus pelanggaran THR, tenaga pengawas
cenderung tidak bersedia menangani. Sehingga kasus-kasus yang ada langsung
‘dilemparkan’ ke Mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Padahal untuk
sampai pada putusan PHI yang memiliki kekuatan hukum tetap dibutuhkan waktu yang
panjang (dari beberapa kasus yang ditangani PHI paling cepat dua tahun) dan juga
biaya yang tidak sedikit. Artinya penyelesaian kasus THR tidak efektif, bahkan
sesungguhnya tak terselesaikan.
Adapun pengaduan pelanggaran THR yang masuk pada tahun 2019 sedikitnya
650 (Enam Ratus Lima Puluh) korban pekerja/buruh yang melaporkan ke Posko THR.
Sebaran pelanggaran THR terjadi di 7 Perusahaan di 5 Kab/Kota Jatim: Surabaya,
Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Jember dan Korban pelanggaran THR didominasi
pekerja kontrak/outsourcing dan harian lepas. Pegawai tetap juga THRnya dilanggar
terutama mereka yang dalam proses PHK. Modusnya dengan THR 2019. pelanggaran
tersebut dilakukan dalam bentuk :
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a) Pekerja/buruh kontrak outsourcing, maupun harian lepas tidak diberi THR
terkait status mereka yang bukan karyawan tetap.
b) THR dibayarkan kurang dari ketentuan, dengan alasan perusahaan tidak mampu.
c) Pekerja/buruh yang dalam proses perselisihan PHK sering tidak dibayarkan
THRnya,
d) THR diberikan tidak dalam bentuk uang tunai. THR dalam bentuk barang.
e) THR dibayarkan terlambat.
f) Menjelang pembayaran THR buruh kontrak, outsourcing dan lepas diPHK.
g) THR dibayarkan dicicil.
h) THR dipotong karena tidak masuk kerja.
i) Buruh yang melaporkan THR diproses PHK
Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam pengaduan tersebut, berikut modus
yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran THR yang telah diuraikan diatas, dapat
diambil sebuah kesimpulan bahwa banyaknya pelanggaran THR berdasarkan ketentuan
Permenaker Permenaker NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya
dan/atau Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi
pekerja/buruh serta peraturan pemerintah nomor 78 tentang upah tak lain akibat
munculnya persepsi tentang apakah THR termasuk hak normatif atau bukan masih
berbeda-beda dikalangan pengusaha. Pemberian THR masih dipandang sebagai sebuah
kebiasaan tiap tahunnya bukan lagi hak normatif, terlebih dari regulasi yang ada tidak
mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelanggaran THR. Kebijakan untuk
membayar THR antara perusahaan yang satu dengan yang lain pun ditafsirkan berbedabeda atau tidak sama bahkan sama sekali tidak perlu dibayarkan karena ketiadaan
dasar hukum yang jelas berikut sanksi yang dapat diterapkan bagi setiap pelanggaran.
Hal ini dapat kita lihat dalam pembedaan perlakuan pemberian THR diantara
buruh kontrak dengan mereka yang berstatus tetap berikut hak-hak normatif lainnya.
perusahaan pun berdalih kesulitan keuangan, bahkan terhadap buruh yang dalam
proses PHK, THR bukan merupakan kewajiban/hak normatif. Padahal apabila kita
mencermatinya, ketentuan dalam Permenaker PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan
Hari Raya dan/atau Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya
keagamaan bagi pekerja/buruh serta peraturan pemerintah nomor 78 tentang upah,
berlaku secara umum terhadap buruh dengan status kerja apa pun, baik kontrak mau
pun tetatp, usaha kecil mau pun menengah. Terjadinya perbedaan mengenai pemberian
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THR menunjukkan upaya Diskriminasi terhadap buruh dalam menuntut hak atas THR
semakin meningkat di tiap tahunnya. Tingginya pelanggaran THR tanpa adanya
tindakan yang memadai dari negara, amat memprihatinkan dan membuktikan bahwa
negara telah gagal melindungi dan menegakkan hak buruh sekaligus meningkatkan
kesejahteraan buruh.
Berangkat dari berbagai permaslahan yang telah diuraikan diatas, maka posko
pengaduan THR 2019 memberikan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :
1. Posko pengaduan THR 2019 mendesak perusahaan yang melanggar THR untuk
diumumkan dan diblack list serta diperiksa dan diawasi secara ketat dan jika
ditemukan pelanggaran hukum untuk ditindak setegas-tegasnya.
2. Mendorong Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di jawa timur yang selama ini
mandul dan tidak efektif agar dirombak total dan difungsikan
3. Mendesak institusi Kepolisian agar Pelanggaran THR bisa dijerat dengan pasal
pidana umum pasal 374 KUHP tentang penggelapan.
Selain tiga hal di atas, solusi jangka panjang adalah dinas ketenagakerjaan bagian
penindakan dan bagian pengawas harusnya lebih aktif untuk menerapkan sangksi yang
sudah tertuang dalam regulasi yang sudah ada, hal ini sangat tidak sejalan apabila
dinastran tidak bekerja secara sistematis dan secara maksimal, dari beberapa data LBH
Surabaya sepanjang 2019 banyak laporan yang sudah di lanjutkan kedinas ketenaga
kerjaan namun hal ini tidak ada perkembangan bahkan tidak ada tindakan sama sekali
baik pelanggaran PHK, pelanggara Upah yang dibawah UMK Bahkan Pelaporan Pidana
juga tidak di lanjukan.
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BAGIAN III
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG MISKIN KOTA
A. Masyarakat Pinggiran yang Terus Dikesampingkan
Tahun 2019, LBH Surabaya mencatat telah terjadi beberapa kasus pelanggaran
dalam hak masyarakat pinggiran, antara lain: pengusiran atau penggusuran pedagang
kaki lima dan penggusuran rumah masyarakat pinggiran dengan berbagai macam
alasan yang jelas merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat. Alasan yang sering
dipakai oleh pemerintah adalah untuk menata kota, melebarkan jalan atau sungai/kali
hingga untuk menyediakan fasilitas umum yang kegunaannya juga tidak begitu
dibutuhkan oleh masyarakat.
Penataan atau percepatan pembangunan tidak seharusnya mengesampingkan
hak-hak masyarakat. Konstitusi Indonesia sudah jelas mengatakan bahwa penghormatan,
perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945). Hal ini kemudian diturunkan
kembali dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya dalam dokumen ini disebut UU HAM). Indonesia
juga telah meratifikasi instrument internasional tentang hak asasi manusia yaitu
Konvenan Ekosob dan Konvenan Sipil dan Politik melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan UU
No. 12 Tahun 2005. Dengan diratifikasinya dua konvenan ini maka melahirkan
konsekuensi Negara terutama pemerintah untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak warga negara yaitu hak ekosob dan hak sipil dan politik.
Namun dalam banyak kasus khususnya berkaitan dengan kasus masyarakat
pinggiran yang digusur dan diusir paksa, Negara selalu bearalasan demi kepentingan
umum atau mengklaim sebagai pemilik lahan yang ditempati masyarakat. Khusus untuk
alasan kedua ini yaitu klaim hak milik, negara tentu salah memposisikan dirinya. Dalam
hal ini negara seakan memposisikan sebagai subyek hukum perdata yang tidak
mempunyai kewajiban konstitusi terhadap warganya. Dalam hal ini, negara seharusnya
tidak mengatakan “ini milik kami/negara” tetapi harusnya mengatakan bahwa “ini adalah
kewajiban kami/negara”. Hal ini karena negara mempunyai kewajiban untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1946. Hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak
adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara.
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1. Penertiban (Penggusuran Paksa) Pedagang Kaki Lima : Isu Tahunan Yang
Tak Kunjung Selesai
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerjaan yang bergerak di sektor
informal, mereka banyak bermunculan karena dalam sektor formal, meraka sudah
tidak mendapatkan akses dan tempat dipekerjaan yang formal. Dengan kata lain,
memilih bekerja sebagai PKL bukanlah pekerjaan yang dicita-citakan, melainkan
pekerjaan yang terpaksa dipilih karena tidak ada pilihan untuk memilih jenis
pekerjaan di sektor formal. Banyak factor yang membuat akses seseorang tidak
dapat bekerja di sector formal diantaranya persoalan pendidikan yang tidak sesuai
dengan tuntuta pekerjaan formal, adanya persaingan tidak sehat dalam mengakses
pekerjaan formal seperti praktik KKN, dipecat dari pekerjaan formal, dan lain
sebagainya.
Tidak ada pilihan lain kemudian selain menjadi PKL. Menjadi PKL adalah
pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mencekik
diperkotaan hingga biaya pendidikan anaknya yang sulit dijangkau. Akan tetapi,
negara tidak cukup menyambut dan melindungi PKL, negara justru aktif sebagai
pelaku penggusuran PKL dengan dalih penertiban. Sehingga persoalan PKL
berdasarkan pantauan LBH Surabaya selalu menjadi persoalan yang terus ada dan
tidak pernah ada solusi yang konkret dari negara sebagaimana konsep penertiban
yang dijadikan dasar oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota atau kabupaten.
Sepanjang tahun 2019, berdasarkan kliping media dan pendampingan yang
dilakukan LBH Surabaya, sedikitnya terdapat 34 kasus penggusuran PKL di
beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jumlah ini lebih banyak dari data 2018
yang mana terdapat 17 kasus. Data persebaran dan jumlah penggusuran PKL dapat
dilihat dalam grafik no. 18 berikut:
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Grafik No. 18
Sebaran Kasus Penertiban PKL di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Dari grafik no. 18 diatas dapat dilihat bahwa penggusuran terbanyak terjadi
di Surabaya dengan angka mencapai 20 kasus. Hal ini tidak terlepas dari upaya
Pemerintah Kota Surabaya untuk ‘menata’ kota yang kemudian memandang PKL
sebagai gangguan atas keindahan kota sehingga dalam proses penggusuran PKL
tersebut tidak jarang abai terhadap hak-hak PKL sebagai warga negaranya.
Adapun jumlah korban dari penggusuruan ini mencapai 542 sebagaimana
yang tertera dalam grafik no. 19 sebagai berikut:
Grafik No. 19
Korban Penggusuran PKL
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
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Dalam grafik no. 19 diatas juga dapat dilihat alasan penggusuran PKL yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Dari berbagai alasan sebagaimana
disebutkan diatas, dalam kenyataan tujuan dari penggusuran tidak sepenuhnya
difungsikan sebagaimana mestinya. Jalan yang dilebarkan dan trotoar tidak jarang
dijadikan sebagai tempat parkir untuk kegiatan usaha atau gedung-gedung tertentu
seperti bank, perkantoran, kegiatan usaha bagi mereka yang tingkat ekonominya
menengah keatas.
2. Korban Penggusuran Rumah yang tidak Difasilitasi oleh Negara
Pada tahun 2019 LBH Surabaya mencatat ada 7 kasus penggusuran rumah
yang tersebar di beberapa kota di jawa timur. Dalam penggusuran tersebut negara
tidak pernah memikirkan bagaimana nasib warga yang digusur, dimana mereka akan
tinggal dan akan kerja apa mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak
pernah difikirkan. Negara melepas kewajibannya begitu saja dengan memberikan
konpensasi yang besarannya tidak sesuai dengan kondisi obyektif, tim appraisal yang
digunakan untuk menghitung atau menilai harga obyek tidak cukup obyektif, sehingga
nominal ganti rugi jauh dari yang semestinya.
Dalam penggusuran rumah, seharusnya yang diberikan oleh negara sebagai
gantinya adalah rumah atau lahan sehingga warga tidak kehilangan tempat
tinggalnya, tentu juga harus menjamin kelangsungan pekerjaannya. Uang ganti rugi
yang diberikan negara tentu membuat nasib warga yang digusur tidak menentu,
sebab uang ganti rugi akan sangat sulit untuk warga mendapatkan rumah atau lahan
kembali, jika mereka harus menyewa rumah, maka uang akan habis hitungan tahun
atau bahkan bulan. Setelah masa sewa rumah berakhir dan uang ganti rugi telah habis,
maka warga akan kesulitan untuk mendapat tempat tinggal kembali, apa lagi
penggusuran rumah kadang tidak hanya menyebabkan warga kehilangan rumah saja,
akan tetapi juga kehilangan pekerjaan.
Penggusuran rumah warga jelas pelanggaran terhadak hak-hak Ekosob warga
yaitu ha katas perumahan, pekerjaan dan hak-hak lain akibat kehilang hak dasar
tersebut. Negara telah mengatur dalam konstitusi, undang-undang dan juga
meratifikasi beberapa konvenan yang berkaitan dengan hak-hak ekosob. Akan tetapi
dalam kasus ini, negara bukannya memenuhi kewajibannya, justru negara sebagai
pelaku aktif merampas hak-hak warganya.
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Berdasarkan data LBH Surabaya melalui pengaduan dan kliping media,
terdapat 3 modus pemerintah melakukan penggusuran rumah di Jawa Timur
sebagaimana terdapat dalam grafik no. 20 berikut:
Grafik No. 20
Modus Penggusuran
LBH Surabaya 2019

Sumber: SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Semua modus tersebut adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan yang
justru menelantarkan masyarakat, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi bagi
korban penggusuran tersebut. Dari 7 kasus penggusuran rumah tercatat 1.265
korban, angka itu akan masih terus meingkat karena korban penggusuran masih ada
yang belum terdata.
Grafik No. 21
Modus Penggusuran Rumah di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
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Penggusuran yang terjadi akan menghilangkan hak-hak lainnya selain hak atas
perumahan, yaitu hak pendidikan dan hak pekerjaan, karena mereka dipaksa pindah
oleh pemerintah dan meinggalkan pendidikan yang sudah dijalani anak-anak dan juga
hilang pekerjaannya karena rumah yang tergusur kadangkala dijadikan tempat jualan
oleh pemilik rumah.
Sebaran wilayah yang menjadi korban penggusuran dibandingkan dengan
tahun 2018 semakin menyebar ke wilayah-wilayah lain. Pada tahun 2018 tercatat ada
8 kasus penggusuran yang kesmua kasus itu terjadi di Surabaya. sedangkan tahun
2019 berdasarkan pengamatan media LBH Surabaya tercatat ada 7 kasus
penggusuran dan tidak hanya di Surabaya.
Grafik No. 22
Sebaran Kasus Penggusuran Rumah di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Kota Surabaya masih menjadi langganan dalam penggusuran rumah hunian,
dengan modus tata kota agar tampak lebih indah penggusuran dilakukan tanpa
memandang hak-hak dasar warga negara yaitu hak atas tempat tinggal yang layak.
Dalam salah satu kasus korban penggusuran diberikan solusi ke rusun yang sangat
jauh dari rumah korban yang digusur. Satu kasus lainnya tidak diberikan solusi.
Mokojerto melakukan penggusuran karena akan melebarkan jalan, dan tanpa solusi
dan kompensasi bagi korban dampak pelebaran tersebut. Madiun menjadi naik isu
penggusurannya karena PT. KAI yang berniat memperluas dan memperpanjang trek
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kereta api menggusur beberapa rumah milik warga dan dengan tanpa adanya solusi
dan kompensasi.
Jelas di sini, yang dikedepankan pemerintah adalah pembangunan, di mana
pembangunan tersebut melanggar hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi
dan dipenuhi oleh pemerintah salah satunya hak untuk perlakuan yang sama
dihadapan hukum, hak untuk tempat tinggal yang layak.
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BAGIAN IV
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG TANAH
A. Konflik Agraria di Jawa Timur
Tanah merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia
yang tidak pernah terlepas dari aktifitas manusia, mulai untuk kebutuhan tempat
tinggal hingga untuk pekerjaan. Hal itu kemudian berdasarkan amanat konstitusi yaitu
sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Namun dalam kenyataannya, tanah lebih banya dikuasai oleh korporasi sehingga
warga bahkan yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki tanah untuk digarap. Di
Indonesia, konflik agraria masih menjadi konflik yang masih terus terjadi dan
jumlahnya cukup tinggi. Komitmen Pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria di
Indonesia pun masih terkesan tidak serius. Diketahui masih banyak dijumpai kasuskasus

perampasan

lahan

masyarakat,

kriminalisasi

terhadap

aktivis

petani,

penggusuran paksa atas nama kepentingan umum dan lain sebagainya.
Konflik agraria juga menimbulkan dampak yang sangat luas terutama atas
hilangnya hak-hak masyarakat berkaitan dengan hak atas tanah, hak atas tempat tinggal
yang layak, hak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kondisi
ketidakberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan negara yang otoriter maupun
perusahaan yang dilindungi oleh negara membuat warga kehilangan tanahnya maupun
hak atas tanah. Padahal semestinya, Negara lah yang harus menjadi tempat berlindung
bagi warganya dan Negara pula yang seharusnya menjamin hak-hak setiap warga
negaranya. Namun inilah kenyataan yang dihadapi selama ini, masyarakat menjadi
musuh negara ketika menghalangi segala apa yang menjadi tujuan negara, terutama
dalam hal pembangunan.
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak konflik
agararia. Konflik agraria ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang didesain oleh
negara bersama korporasi diantaranya: pembangunan infrastruktur, konflik perkotaan,
pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan konflik pesisir.
Berdasarkan data penanganan kasus dan hasil monitoring media yang dilakukan
oleh LBH Saurabaya sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa koflik sebagaimana
tercantuk dalam Grafik No. 23 berikut:
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Grafik No. 23
Konflik Agraria
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Berdasarkan data diatas, menunjukkan konflik agrarian di Jawa Timur terbagi
menjadi 6 sektor. Terbanyak adalah sektor pertanian dengan jumlah 13 kasus, diikuti
sektor perkebunan 7 kasus, sektor infrastruktur sebanyak 5 kasus, sektor properti
sebanyak 6 kasus, sektor kehutanan 2 kasus, dan sektor pesisir dan kelautan sebanyak
1 kasus. Adapun pelaku dalam konflik agraria yang terjadi dapat dilihat dalam grafik no.
24 berikut:

57 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

Grafik No. 24
Data Pelaku
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Berdasarkan grafik no. 24 diatas menunjukkan aktor pelaku konflik agraria
terbanyak adalah TNI yaitu sebanyak 14 kasus, diikuti perusahaan swasta sebanyak 7
kasus, PTPN sebanyak 6 Kasus, Pemerintah Daerah sebanyak 4 kasus, Pemerintah desa
dan Pertamina masing-masing sebanyak 2 kasus, sedangkan BPWS, BBWS, PT. KAI,
Perhutani masing-masing 1 kasus.
Sebaran Konflik angraria di Jawa Timur tersebar dibeberapa daerah. Daerah
dengan konflik agraria tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan. Selanjunya Surabaya
sebayak 6 kasus, Jember 4 kasus, Sidoarjo 2 kasus, Tuban 2 kasus, Banyuwangi 2 kasus,
Blitar 2 kasus, dan Gresik, Bangkalan, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang,
Situbondo Masing-masing 1 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat peta no. 25 berikut:
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Peta No. 25
Peta Sebaran Wilayah Konflik Agraria di Jawa Timur
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Penyelesaian Konflik Agraria tidak akan bisa segera diselesaikan jika tidak ada
keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan dan keberpihakannya terhadap warga
yang menjadi korban dalam konflik agararia ini. Program reforma agraria yang yang
menjadi program pemerintah saat ini tidak dijalankan seutuhnya. Bahkan sampai saat
ini realisasi dan sosialisasi Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria masih
belum berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Perpres tersebut,
Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pasal 17 ayat (2) juga mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik
agraria difasilitasi oleh Tim Gugus Tugas. Sedangkan dalam penyelenggaraan reforma
agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional, yang dalam menjalankan tugasnya
dibantu oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kab/kota. Namun gugus
tugas reforma agrarian sampai saat ini seolah mandul dalam menyelesaikan konflik
agraria.

59 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

a. Kriminalisasi

Pejuang Agraria

dan Lingkungan dalam 1

Periode

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) di Jawa Timur
Satu periode pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) telah selesai. Namun
dalam satu periode pemerintahan Jokowi-JK banyak sekali pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) khususnya dalam sektor tanah dan lingkungan. Salah satu,
pelanggaran HAM di bidang tanah dan lingkungan adalah penggunaan Strategic
Lawsuit against Public Participation (SLAPP)/kriminalisasi terhadap para pejuang
HAM. Strategic Lawsuit against Public Participation

(SLAPP)/kriminalisasi

merupakan cara yang digunakan untuk melemahkan gerakan perjuangan rakyat
untuk memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Sehingga masyarakat yang
memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungannya banyak yang mengalami
ketakutan untuk memperjuangkan haknya.
Berdasarkan data penanganan kasus LBH Surabaya sejak tahun 2014-2019,
setidaknya ada 41 orang dikriminalisasi. Adapun data kriminalisasi tersebut dapat
dilihat dalam grafik no. 26 berikut :
Grafik No. 26
Sebaran Kasus Kriminalisasi Sektor Tanah dan Lingkungan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Berdasarkan data di atas, Kabupaten/Kota paling banyak terdapat korban
kriminalisasi di sektor tanah dan lingkungan adalah Kab. Banyuwangi sebanyak 20
orang. Disusul oleh Kabupaten Blitar sebanyak 12 orang, Kab. Tuban dan Pasuruan
masing-masing 3 orang dan Kota Surabaya sebanyak 2 orang Korban kriminalisasi.
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Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan redistribusi tanah dan
Perhutanan Sosial, mengakibatkan perusahaan atau lembaga negara yang
menguasai tanah dan hutan melakukan berbagai cara untuk menghentikan upaya
masyarakat mengajukan redistribusi tanah dan Perhutanan Sosial. Salah satu
caranya yaitu dengan kriminalisasi masyarakat yang melakukan permohonan
tersebut.
Adapun data pelaku kriminalisasi terhadap masyarakat dalam sektor tanah
dan lingkungan dapat dilihat dalam grafik no. 27 berikut :
Grafik No.27
Pelaku Kriminalisasi
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
Data diatas menunjukkan bahwa sektor perhutanan dan perkebunan paling
banyak melakukan kriminalisasi. Kemudian Perusahaan Properti, Perusahaan
Tambang, Pertamina dan TNI masing-masing 1 kasus. Hal ini menunjukkan program
perhutanan

social

dianggap

‘mengganggu’

mereka

(pelaku)

karena

ada

kekhawatiran tanah yang saat ini mereka klaim sebagai miliknya akan beralih ke
masyarakat. Akan tetapi celakanya, pemerintah dalam mengupayakan program
Perhutanan Sosial tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan yang serius kepada
masyarakat. Pemerintah seolah lepas tangan dengan menyerahkan permasalahan
kriminalisasi kepada proses hukum.
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Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat
masyarakat yang sedang memperjuangkan ha katas tanah dan lingkungan dapat
dilihat dalam tabel no. 3 berikut:
Tabel No. 3
Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan menjerat masyarakat
LBH Surabaya 2019
Peraturan PerundangNo
Pasal
undangan
1

Kitab

Undang-Undang

Hukum 160, 170, 160, 368, 406

Pidana
2

UU No. 18 Tahun 2018 Tentang 92 ayat (1), 98 ayat (1)
Pencengahan

Pemberantasan

Perusakan Hutan
3

Undang-undang No. 51 Tahun 6 ayat (1)
1960

tentang

Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin
Yang Berhak atau Kuasanya
4

Undang-undang No. 39 Tahun 107 huruf a
2014 tentang Perkebunan

5

Undang-undang

No

27

tahun 107

1999 tentang perubahan KUHP
yang berkaitan dengan Kejahatan
terhadap keamanan Negara
Sumber:
b. Sengketa ganti rugi pembebasan lahan terkait hak atas tanah dan
pemukiman Warga Wonokromo yang di klaim milik PT. KAI Daop 8
Surabaya.
Kasus penggusuran di Kelurahan Wonokromo SS RT 001, RW 005 Surabaya
ini berawal dari adanya Surat Keputusan Gubernur Pada tanggal 12 Desember 2017
SK Nomor: 188/719/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Untuk Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Wonokromo Kota Surabaya yang
membutuhkan lahan 15 meter dari jalan raya. Lahan yang dibutuhkan untuk
pembangunan kapasitas jalan raya wonokromo, membutuhkan lahan milik warga
yang sudah terbangun 6 rumah tempat tinggal warga Wonokromo yang
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berpenghuni 8 Kepala Keluarga (KK). Pembebasan lahan ini dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya, padahal sebenarnya proyek ini adalah Proyek
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya memberikan ganti rugi
atas pembebasan lahan ini bukan kepada warga terdampak yang menempati lahan
tersebut. Tetapi ganti rugi atas pembebasan lahan itu diberikan kepada PT. KAI
Daop 8 Surabaya pada tanggal 15 Januari 2019. PT. KAI Daop 8 Surabaya mengklaim
lahan dan bangunan rumah yang dikuasai warga adalah asetnya, dengan dasar Alas
Hak Grondkaart E. No 4/IX Emplasemen Stasiun Wonokromo.
Warga Wonokromo SS RT 001, RW 005 sudah menempati lahan tersebut
sudah sejak mulai tahun 1951 dengan alas hak berupa Eigendom Verponding Nomor
7159 sisa dari luas seluruhnya 9.291.500 M2 yang terdaftar di BPN Surabaya I. Pada
bulan September 2015, salah satu warga Wonokromo RT 001, RW 005 yang
sebelumnya alas hak lahan yang dikuasainya juga berupa Eigendom Verponding
Nomor 7159 itu bisa disertifikatkan menjadi SHM. Pada Bulan Agustus 2017, Warga
terdampak juga mengurus alas hak lahan yang ditempatinya untuk menjadi SHM,
tetapi ketika sampai pada proses tahap pengukuran oleh BPN Surabaya I, Pihak PT.
KAI Daop 8 Surabaya mengirim surat kepada BPN Surabaya I untuk meminta
pemberhentian pengukuran atas lahan yang diminta warga. Setelah adanya surat
dari PT. KAI Daop 8 Surabaya, pihak BPN Surabaya 1 tidak melanjutkan atas proses
alas hak lahan warga menjadi SHM.
Proses selama pembebasan lahan atas Perluasan Pembangunan Kapasitas
Jalan Raya Wonokromo, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada warga
terdampak atas adanya pembangunan peluasan kapasitas jalan raya. PT. KAI Daop 8
Surabaya pada tanggal 24 Juli 2019 mengundang warga, sebagian warga ada yang
hadir atas undangan PT. KAI. Dari pertemuan tersebut, PT. KAI Daop 8 Surabaya
menyampaikan bahwa akan melakukan ganti rugi terhadap bangunan tambahan
yang dibangun oleh warga dengan besaran permeternya hanya Rp. 250.000 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Masyarakat melakukan penolakan atas besaran
ganti rugi yang disampaikan oleh PT. KAI Daop 8 Surabaya, karena ganti rugi yang
PT. KAI sampaikan itu tidak akan cukup untuk membangun biaya rumah warga yang
akan dibangun kembali setelah digusur. Dan juga warga merasa punya alas hak atas
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lahan yang dikuasianya dan warga menguasai lahan tersebut sudah sejak mulai
tahun 1959.
Pada tanggal 25 Juni 2019, Warga Wonokromo bersama LBH Surabaya
mingirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya untuk
meminta dimediasi antara Warga dengan PT. KAI Daop 8 Surabaya, terkait dengan
kepemilikan atas lahan yang akan di bangun Kapasitas Jalan Raya oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Namun, dari pihak Pemeritah Provinsi Jawa Timur dan Wali
Kota Surabaya tidak pernah menanggapi atas surat permintaan mediasi tersebut.
Pada tanggal 15 Juli 2019, PT. KAI Daop 8 Surabaya melakukan penggusuran
secara paksa terhadap 6 rumah Warga Wonokromo. Saat pelaksanaan penggusuran
rumah warga, PT. KAI melibatkan petugas Satpol PP Kota Surabaya, polisi khusus
kereta api (Polsuska), TNI dan POLRI. Penggusuran dilakukan secara paksa dan
mereka langsung menggunakan alat berat untuk membongkar 6 rumah warga.
Padahal warga masih belum punya tempat tinggal untuk penggantinya pasca
digusur. Sehingga dalam peristiwa tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran
terhadap hak-hak konstitusiaonal warga. Hak atas mendapatkan rasa aman, hak atas
perumahan penghidupan yang layak, dan hak yang dimiliki tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana tercantum dalam
Pasal 28 ayat 4 UUD 1945.

Sumber gambar : jatim.sindonews.com
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Sampai saat ini warga yang terdampak atas perluasan pembangunan
kapasitas jalan raya itu masih belum mendapatkan kejelasan ganti rugi atas
pembebasan lahan tersebut dan warga masih belum mendapatkan tempat tinggal
sendiri. Warga saat ini sebagian menumpang di saudaranya, ada juga yang
mengontrak dan kos. Mereka juga kehilangan untuk mata pencaharian ekonominya
bahkan juga hak pendidikan untuk anak-anaknya. Karena tempat tinggal yang
sekarang mereka tumpangi disaudaranya itu sudah beda wilayah dengan tempat
waktu yang anaknya dulu sekolah. Sehingga anaknya tidak bisa sekolah selain
karena beda jarak, juga karena warga juga kehilangan mata pencahariannya pasca
digusur.
Ata kasus ini, pemerintah daerah abai bahkan aktif menjadi pelaku dalam
kasus yang terjadi di Wonokromo, sampai saat ini pemerintah tidak pernah
menemui warga yang terdampak dan memberikan solusi terkait dengan konflik
lahan yang ganti rugi pembebasan lahannya sudah diterima oleh PT. KAI Daop 8
Surabaya.
c. Perjuangan Warga Sekarbungoh (Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura)
dari Ancaman Penggusuran Proyek Investasi Wisata Pesisir
Jalan panjang warga di Dusun Sekarbungoh Desa Sukolilo, Kecamatan
Labang,

Kabupaten

Bangalan,

Madura

penuh

dengan

perjuangan

untuk

mempertahankan tempat tiggal, situs budaya dan ingin tetap menjadi sebagai
seorang nelayan untuk mata pencaharian sehari-harinya. Adanya BPWS (Badan
Pengembangan Wilayah Suramadu) bukannya akan memberikan kesejahteraan bagi
warga yang ada disekitar wilayah Suramadu, namun hadirnya proyek BPWS
berpotensi merampas tempat tinggal warga yang sudah berpuluh-puluh tahun
ditempati, serta akan menghilangkan situs budaya dan menghilangkan mata
pencaharian warga sebagai nelayan.
Sistem ganti rugi berupa uang yang dijanjikan jelas tidak akan mampu
memberikan solusi bagi warga, karena dengan ganti rugi berupa uang belum tentu
warga dapat membeli tanah dan membangun rumah serta tetap bekerja sebagai
nilayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah dilakukan secara turuntemurun, selain kerugian sosial yang terancam hilang.
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Kasus ini berawal dari Perencanaan Wisata Pesisir oleh BPWS (Badan
Pengembangan Wilayah Suramadu) yang membutuhkan lahan seluas 20 hektar
lahan milik warga. Sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan wisata
pesisir itu sudah terbangun tempat tinggal warga Sekarbungoh kurang lebih 120
rumah warga. Pada tanggal 11 Februari 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
yang pada saat itu masih di Pimpin Soekarwo sebagai Gubernur, 2 (dua) hari
sebelum lengser dari jabatannya, Soekarwo mengeluarkan Surat Keputusan
Penentuan lokasi Nomor 188/ 104/ KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Kawasan Kaki
Jembatan Sisi Madura.
Namun pelaksanaan proyek pembangunan wisata pesisir itu banyak
menimbulkan permasalahan dan berpotensi melanggar hak warga Sekarbungoh.
Sejak awal perencanaan pembangunan wisata pesisir tersebut, tidak pernah
melibatkan partisipasi warga terdampak. Bahkan penetapan lokasi yang dikeluarkan
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oleh Gubernur Jawa Timur, tanpa melalui sosialisasi dan konsultasi publik terhadap
warga sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012
tentang Pembebasan Lahan.
Korban yang akan terdampak atas pembangunan wisata pesisir di dusun
Sekarbungoh terdiri dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang berpenghuni. Dari 200 KK
tersebut, terbagi dalam beberapa korban, antara lain: 99 anak-anak, 237 usia
dewasa, 34 lansia, dan 190 Perempuan. Hak Warga Sekarbungoh yang berpotensi
dilanggar adalah hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, Hak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, hak
atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu, hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya, hak atas
milik dan hak untuk tidak dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara
melawan hukum dan hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak yang
didalamnya ha katas pekerjaan. Hak-hak tersebut merupakan hak Konstitusional
setiap warga negara, yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh
negara sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU HAM Pasal 71.
d. Perampasan Ruang Ekologi Waduk Sepat Kota Surabaya
Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus pusat
perdagangan dan penanaman modal di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota
terbesar ke dua di Indonesia setelah Jakarta. Luas kota Surabaya sekitar 350.54 KM²
dengan pembagian wilayah administrasi 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Menurut
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, penduduk di kota Surabaya pada tahun 2017
mencapai total 2.917.688 jiwa dengan kualifikasi untuk laki-laki 1.452.897 jiwa dan
perempuan 1.464.791 jiwa.
Sebagai kota metropolitan potensi konflik antar kelas di kota Surabaya
sangat mungkin terjadi. Potret konflik antar kelas yang sering terjadi di Surabaya
misalnya

adalah

mengenai

perebutan

ruang

ekologi

antara

Masyarakat,

Pengembang dan Pemerintah. Persoalan yang sering terjadi sampai hari ini terkait
dengan konflik ruang ekologi, misalnya konflik yang terjadi di Kota Surabaya Barat,
dimana warga Padukuhan Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecematan Lakarsantri
ingin mempertahankan Waduk Sepat yang telah dikolonisasi oleh Pemerintah Kota

67 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

Surabaya dengan mengeluarkan kebijakan Tukar Guling antara PT. Ciputra Surya,
Tbk dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Waduk Sepat

Asal usul Waduk Sepat ini mula-mulanya tercatat sebagai bondho deso atau
aset tanah kas desa. Luas tanah tersebut sekitar 66.750 m² yang terletak di wilayah
RW 3 dan RW 5 Dukuh Sepat. Waduk sepat sebelum ditutup dengan pagar
merupakan fasum yang digunakan secara kolektif oleh masyarakat padukuhan sepat
sebagai kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan kegiatan ekonomi dan
sosial budaya. Sengketa waduk sepat sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 2003
ketika ada perjanjian sewa-menyewa waduk antara pengembang dan warga selama
lima tahun dan berakhir pada 2008. Pengembang menggunakan waduk sepat
sebagai penampung air dan saluran pembuangan perumahan Citraland.
Kasus sengketa waduk sepat mulai memanas terjadi pada tahun 2008,
dimana Pemerintahan Kota Surabaya tepatnya pada tanggal 30 Desember 2008
telah

menerbitkan

Surat

Keputusan

Walikota

Surabaya

Nomor:

188.451.366/436.1.2/2018 tentang Pemindah Tanganan dengan Cara Tukar
Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks.
Ganjaran/Bondo Deso Di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan
Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota
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Surabaya. Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya Tbk. yang sekarang dijadikan
sebagai Stadion Gelora Bung Tomo oleh Pemerintahan Kota Surabaya.
Terhadap surat tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya melalui surat Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor: 39 Tahun 2008,
pada tangal 22 Oktober 2008 telah menyetujui atas kebijakan tukar guling yang
dilakukan oleh Walikota Surabaya bersama PT. Ciputra Surya, Tbk. Dikemudian hari
pada tahun 2010 diperparah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dengan
menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nomor 4057/Kelurahan
Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, berdasarkan surat ukur tanggal
21 Desember 2010 Nomor :641/Lidah Kulon, Luas 59.857 m² atas nama PT.Ciputra
Surya, Tbk.
Warga waduk sepat melakukan penolakan terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Alasan logis dari warga atas penolakan
ruinslag tersebut diantaranya adalah Pertama, bahwa kebijakan yang dikeluarkan
oleh pihak intansi pemerintah tersebut diatas, Pemerintah telah melakukan
manipulasi data fisik atas obyek perkara, kawasan waduk sepat dalam Surat
Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.451.366/436.1.2/2018 diterangkan
sebagai kawasan "eks-waduk", sedangkan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) dengan nomor 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota
Surabaya, berdasarkan surat ukur tanggal 21 Desember 2010 kawasan waduk sepat
berupa "pekarangan", padahal secara fakta sampai hari ini kawasan tersebut masih
berfungsi sebagai waduk.
Kedua, Waduk Sepat merupakan identitas yang melekat dalam sejarah warga
Padukuhan Sepat, Waduk Sepat sebeulum ditutup dengan pagar fasum dijadikan
sebagai wadah interaksi sosial antar warga, misalnya dalah sebagai wadah untuk
berkumpul, sarana hiburan, tempat bermain anak-anak, memancing, lahan untuk
berkebun dan lain sebagainya serta sebagai lahan serapan air. Warga sejak kecil
merasa dibesarkan dengan keindahan panorama waduk sepat, sehingga warga
merasa lahir dan tumbuh bersama Waduk Sepat, rasa memiliki terhadap waduk
telah merasuk ke dalam setiap individu yang bertempat tinggal di Padukuhan Sepat.
Ketiga, Waduk Sepat dijadikan sebagai fungsi kesejahteraan sosial ekonomi,
dalam sejarahnya waduk sepat dijadikan sebagai fungsi kesejahteraan ekonomi
warga, karena sebagian warga mencari nafkah untuk menghidupi keluargaanya
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melalui berkebun, berdagang dipinggir waduk dan menjual hasil panen ikan. Ketika
waduk sepat sudah jatuh ketangan pengembang, maka tidak akan ada lagi para
Petani yang bisa berkebun, para penambak yang memancing dan memelihara ikan
didalamnya, dan para pedakang kaki lima yang berjualan disekitar waduk.
Keempat, Waduk Sepat dijadikan sebagai fungsi ekologis, setiap tahun pada
saat musim hujan Kota Surabaya Barat, pemukiman warga sepat dan sekitar
perumahan elite Citraland menjadi langganan banjir. Tidak nanggung-nanggung
pada saat banjir air bisa setinggi pusar orang dewasa dan memasuki rumah
pemukiman warga. Dengan adanya Waduk Sepat, maka dapat menyerap air dengan
cepat sehingga banjir dapat teratasi. Keadaan topografi waduk terkait terlihat lebih
tinggi dari perkampungan Padukuhan Sepat RW. 3 dan RW 5. Selain itu karena
waduk tersebut digunakan sebagai penampungan air dan penampungan dari
perumahan Citraland warga merasa terganggu karena tercium bau menyengat yang
berasal dari saluran pembuangan Citraland di Waduk Sepat.
Kemudian pada tahun 2011 pihak PT. Ciputra Surya, Tbk melalui panitia 16
membagikan dana sebesar 3 Miliyar pada warga, yang membentuk panitia 16
tersebut adalah dari pihak Kelurahan Lidah Kulon dan pihak Kecamatan Lakarsantri.
Proses pembentukan panitia 16 tidak transparan dan tidak pernah melibatkan
perangkat RT/RW. Dana 3 Miliyar tersebut dibingkai sebagai dana Corporate Social
Responsbility (CSR) dari PT. Ciputra Surya dan tidak ada hubunganya dengan tukar
guling Waduk Sepat. Keterangan ini berbeda dengan yang disampaikan PT. Ciputra
Surya, Tbk dalam pertemuan dengan warga difasilitasi oleh DPRD, PT Ciputra Surya,
Tbk mengklaim bahwa dana itu sebagai dana kompensasi pelepasan Waduk Sepat.
Memasuki bulan Juli 2011, PT. Ciputra Surya dibantu oleh Kepolisian
berusaha melakukan pemagaran lahan Waduk Sepat, namun warga bersikeras
untuk menolaknya sehingga usaha pemagaran pada saat itu tidak berhasil. Pada
tanggal 14 April 2015 perampasan ruang hidup di Waduk Sepat kembali terulang,
PT. Ciputra Surya melakukan pengosongan paksa terhadap Waduk Sepat dan
melakukan pemagaran paksa waduk meskipun di dalamnya masih terdapat masjid
yang dibangun oleh warga Dukuh Sepat, kemudian pada sekitar bulan februari 2017
PT. Cputra Surya melakukan pengurukan di Waduk Sepat.
PT. Ciputra Surya tidak hanya melakukan pengurukan waduk, namun
pihaknya juga telah melakukan pengrusakan barang-barang milik warga yang
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berada di lokasi waduk sepat serta pada saat terjadi pengosongan lahan warga
mengalami luka-luka karena terkena amukan pasukan Kepolisian. Terhadap
kejadian tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016 Dian Purnomo selaku perwakilan
warga Padukuhan Sepat melaporkan adanya dugaan pertiwa pidana pemalsuan
surat otentik yang terdapat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan
nomor 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya,
berdasarkan surat ukur tanggal 21 Desember 2010 Nomor: 641/Lidah Kulon, Luas
59.857 m² atas nama PT. Ciputra Surya, Tbk yang menerangkan bahwa Waduk Sepat
sebagai "pekarangan".
Terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Dian Purnomo kepada Kepolisian
Daerah Jawa Timur pada akhirnya di tahun 2017 pihak Polda Jatim telah
menerbitkan

Surat

Perintah

Penghentian

Penyidikan

(SP3)

Nomor:

SPPP/520.A/V/2017/Ditreskrimun, tanggal 29 Mei 2017 dan Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan Nomor: S/Tap/71/V/2017/ Ditreskrimun tanggal 29 Mei
2017, terhadap SP3 yang diterbitkan oleh Polda Jatim tersebut, maka Dian Purnomo
yang didampingi Tim hukum dari LBH Surabaya dan WALHI Jawa Timur
mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 28
Februari 2018 dengan nomor regrister 14/Pid.Pra/2018/PN.Sby.
Perkara Waduk Sepat sangat erat kaitanya dengan hak lingkungan hidup,
namun jika ditelusuri lebih kritis bahwa didalam waduk sepat terdapat hak-hak
sosial lainya yang terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Permasalahan lingkungan hidup dipandang sebagai varian instrumental dari
konsepsi umum hak asasi manusia, yaitu warga berhak atas lingkungan yang sehat
dan terjaga kebersihanya. Nilai-ilai hak asasi manusia yang demikian bersifat
universal dalam menjaga tak semata keberlangsungan lingkungan, melainkan pula
menjamin rasa keadilan sosial yang luas, keduanya merupakan konsepsi tak
terpisahkan, sebagaimana dikenal sebagai keadilan eko-sosial (eco-social justice).
Perampasan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga Padukuhan
Sepat sudah dijabarkan di dalam poin 1, dimana bentuk perampasan yang
dillakukan oleh negara cq Pemerintah Kota Surabaya berupa pertama, perampasan
terhadap hak atas lingkungan yang baik. Kedua, perampasan terhadap hak kolektif
sosial budaya dan ketiga, perampasan atas hak ekonomi.
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Adapun hak-hak konstitusi yang menjamin warga padukuhan sepat diatur
dalam pasal 28 C ayat (2) dan 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai
berikut: Pasal 28 ayat C ayat (2) UUDNRI 1945 mengatakan “Setiap orang berhak
untuk meemajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 H ayat (1) UUDNRI 1945
mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan. Kontruksi dalam kedua pasal tersebut ssetidaknya mencakup elemen
konstitusionalitas yang meliputi:
1) Hak untuk memperjuangkan haknya atau keadilan;
2) Hak kolektif warga;
3) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin;
4) Hak untuk bertempat tinggal;
5) Hak untuk mendapatkan akses lingkungan hidup yang baik;
6) Hak atas layanan kesehatan.
Unsur-unsur dalam pasal tersebut terdapat dalam kasus Waduk Sepat, hakhak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, pemukiman rumah warga,
tempat tinggal, lingkungan dan realitas sosial budaya yang berkembang
melingkupinya, menjadi rangkain struktur eko-sosial, termasuk diskursus mengenai
kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masayarak Padukuhan Sepat.
Sudah lebih dari 10 tahun warga Padukuhan Sepat konsisten melakukan
bebargai upaya perlawan kepada tindakan koruptif dari Pemerintah Kota Surabaya,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 Warga Padukuhan Sepat
sudah melakukan upaya perlawanan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Jumlah warga Padukuhan Sepat yang masih konsisten dalam melakukan
perlawanan dan mempertahankan waduk dari perampasan ruang hidup yang
dilakukan oleh Pengembang dan Pemerintah berdasarkan sebaran wiayah Rukun
Warga (RW) terdapat tiga wilayah yaitu: RW. 05 berjumlah 200 orang (55%), RW.
03 berjumlah 161 orang ( 44%) dan RW. 04 berjumlah 2 orang (1%). Semua warga
Padukuhan Sepat tersebut telah menyatakan sikap jika Waduk Sepat merupakan
kawasan lindung yang harus di lindungi oleh pemerintahan Kota Surabaya.
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Terakhir perlawanan dilakukan melalui jalur litigasi yang dilakukan oleh
Hermanto perwakilan dari warga Padukuhan Sepat. Hermanto melakukan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Citizen Law Suit (CLS) kepada
Walikota Surabaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan
Ketua Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019 dengan
nomor register 200/Pdt.G/2019/PN.Sby.
Dalam gugatan tersebut Hermanto meminta kepada Para Tergugat untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Selain itu
Hermanto meminta agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan yang bersifat
mempertahankan dan mengkonversikan Waduk Sepat yang didalamnya terdapat
atas lingkungan hidup yang baik dan layak berupa:
1) Menerbitkan dan/atau melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota
Surabaya tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dengan memasukan
objek sengketa sebagai kawasan lindung;
2) Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengakuan dan
Perlindungan wilayah tradisi, adat dan Budaya di wilayah kota Surabaya
dengan memasukan Perdukuhan Sepat serta Waduk Sepat sebagai kawasan
perlindungan wilayah tradisi, adat dan budaya;
3) Walikota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya tentang
Penetapan Waduk Sepat sebagai kawasan Lindung, wilayah tradisi, adat dan
budaya.
Proses persidangan CLS di ruang Sari I Pengadilan Negeri Surabaya diwarnai
dengan keganjilan. Pasalanya pada tanggal 27 Juni 2019 Majelis Hakim dalam
putusan sela telah menerima permohonan Penggugat Intervensi dari pihak PT.
Ciputra Kirana Dewata. Pertimbangan Majelis Hakim atas masuksnya Intervensi
kedalam persidangan jelas tidak berdasar dan tidak mematuhi peraturan Point 3
huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
036/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara
Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut
menerangkan jika guagatan dengan mekanisme CLS diajukan kepada Penyelenggara
kepentingan umum, dalam hal ini adalah Pemerintah.
Keganjalan selanjutnya adalah dalam kasus dan satu intitusi peradilan yang
sama namun terdapat perbedaan prespektif. Tahun lalu pada tanggal 11 Mei 2016
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Hermanto pernah mengajukan gugatan atas objek perakara yang sama, Hermanto
melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme CLS namun dari
Majelis Hakim menolak permohonan intervensi dari PT. Ciputra Surya. Dalam
sejarah peradilan Indonesia gugatan dengan mekanisme CLS hanya ditujukan
kepada pemerintah karena dalam tuntutan meminta agar pihak berwenang
menerbitkan suatu kebijakan. Saat ini sidang CLS pada tanggal 10 Desember 2019
sudah memasuki pada tahap Pemeriksaan Setempat sidang selanjutnya pada tanggal
18 Desember 2019 penyerahan bukti tambahan dari Kantor Pertanahan Kota
Surabaya.
Praktik kriminalisasi termasuk gugatan balik terhadap aktivis lingkungan
merupakan upaya penghambatan kerja perlindungan atas keadilan lingkungan
hidup dan meyengsarakan individu maupun masyarakat kolektif yang sedang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Idealnya seoarang aktivis
lingkungan hidup menurut Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menjelaskan bahwa Setiap orang yang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Bahkan pada tahun 2013, Ketua Mahkamah Agung melalui Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 036/KMA/SK/II/2013 poin 4 telah
memerintahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan perkara lingkungan hidup
berprespektif humanis. Mahkamah Agung menjabarkan Pasal 66 No. 32 Tahun 2009
ke dalam keutusan KMA No. 036/KMA/SK/II/2013 menunjukan komitment sistem
hukum lingkungan di Indonesia untuk melawan SLAPP (Strategic Lawsuit Againt
Public Participation). Namun Faktanya masih banyak para aktivis lingkungan hidup
yang dikriminalisasi melalui penuntutan secara pidana maupun gugatan balik secara
perdata.
Upaya perlawanan balik baik secara pidana maupun perdata kepada aktivis
lingkungan hidup terjadi kepada lima warga Padukuhan Sepat yakni Darno, Dian
Purnomo, Rochim, Erna dan Hermanto. Pada tanggal 27 Juli 2018 Darno ke Polda
Jatim untuk diperiksa sebagai saksi, kemudian pada tanggal 7 November 2018 status
Darno dan Dian Purnomo ditingkatkan menjadi tersangka sedangkan Rochim dan
Erna masih digantungkan dan kapan saja bisa di tersangkakan.
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Bahwa pada upaya kriminalisasi penuntutan secara pidana Dian dan Darno
dituduh melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang.

Perkara ini

bermula ketika pada tanggal 6 juni 2018 Darno dan Dian beserta warga yang
berjumlah sekitar 50 sampai 70 orang warga Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon
mendatangi area waduk sepat karena mendengar arus air yang deras dan warga
khawatir air waduk sepat sengaja dikeringkan dan air tersebut akan mengalir
membanjiri perkampungan warga. Sehingga warga tersebut berinisiatif mendatangi
area Waduk Sepat untuk meminta pihak PT. Ciputra Surya, Tbk agar menutup
saluran pintu air di Waduk Sepat.
Pada saat Dian dan Darno memasuki area Waduk Sepat, pintu yang terbuat
dari seng yang menjadi pembatas antara kawasan Waduk Sepat dengan pemukiman
sudah dalam keadaan terbuka lebar. Warga serta Dian dan Darno tidak melihat
adanya pintu pagar yang terbuat dari seng maupun grandel pagar dalam kondisi
rusak atau hancur, tetapi dalam keadaan terbuka. Karena di dalam area waduk
tersebut ternyata sudah ada orang-orang luar, bukan warga Dukuh Sepat, yang
melakukan kegiatan mancing ikan di malam hari.
Fakta lain menyatakan bahwa kedatangan Dian dan Darno paling akhir
dibandingkan dengan segerombolan warga lainya yang menuju ke area Waduk
Sepat, karena pada malam itu Dian dan Darno beritikad baik memanggil Polisi,
Lurah, dan Pak Camat untuk bantu mengatasi permasalah tersebut. Jadi tidak
mungkin jika Dian dan Darno sebagai aktor utama yang melakukan pengrusakan
seng (vasum) pada saat itu. Bagaimanapun juga, warga, Dian dan Darno tidak
membawa peralatan apapun untuk merusak grendel yang melekat diseng pintu
pagar ketika menuju ke area Waduk Sepat. Dari deskripsi perkara tersebut Nampak
jelas Jaksa Penuntut Umum memaksakan perkara tersebut untuk disidangkan dalam
Pengadilan Negeri.
Hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya pada 23 Mei 2019 Ketua
Majelis Hakim mengadili jika Dian dan Darno telah melakukan pengrusakan pagar
Fasum dan divonis 2 bulan 15 hari. Kemudian ditingkat banding Dian dan Darno
atas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 5 Juli 2019 Dian dan
Darno divonis dengan menambah 1 bulan. Sampai saat ini sidang pidana oleh kedua
aktivis lingkungan hidup tersebut masih berjalan di tingkat kasasi Mahkamah
Agung.
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Upaya perjuangan mempertahankan Waduk Sepat tidak hanya melalui
penuntutan secara pidana kepada ke-empat warga Perdukuhan Sepat tersebut.
Hermanto selaku warga negara yang betempat tinggal di Padukuhan Sepat yang
sampai saat ini sedang melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dengan obyek perkara Waduk Sepat juga tidak terelakan dari upaya gugatan perdata
dari PT. Ciputra Kirana Dewata. Mulanya Hermanto merasa jika negara melaui
kebijakan

tukar

guling

Waduk

Sepat

telah

mengabaikan

penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak lingkungan hidup dan hak atas kolektif sosial dan
budayanya. Sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 melalui dampingan dari Tim
kuasanya dari LBH Surabaya dan WALHI Jawa Timur menggugat ke Pengadilan
Negeri Surabaya.
Kemudian pada agenda putusan sela Majelis Hakim yang memeriksa
perakara telah memberikan peluang Penggugat intervensi untuk masuk kedalam
persidangan. Pihak Intervensi dari PT. Ciputra Kirana Dewata dalam gugatannya
dipetitum poin 5 dan 6 meminta agar Tergugat Intervensi dinyatakan:
1) Perbuatan Tergugat Intervensi telah melanggar hak dan kepentingan
Penggugat Intevensi karena telah mengajukan gugatan PMH melalui
mekanisme CLS tanpa dasar hukum yang jelas;
2) Perbuatan Tergugat Intervensi diklaim telah menggangu pemanfaatan
Penggugat Intervensi atas obyek sengketa karena pemanfaatan berupa
pengembangan atas obyek sengketa tidak berjalan secara maksimal; dan
3) Penggugat Intervensi meminta kepada majelis Hakim untuk menghukum
Tergugat Intervensi mengganti kerugian materil maupun immateril sebesar
Rp. 90.000.000.000. (sembilan puluh milyar rupiah).
e. Pelanggaran HAM dalam Konflik TNI AL melawan Warga 10 Desa Desa di
Kecamatan Lekok dan Nguling Kab Pasuruan
Sengketa tanah antara Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI AL)
dengan penduduk di 10 desa (Desa Wates, Desa Jatirejo seluas, Desa Pasinan, Desa
Balunganyar, Desa Alas Tlogo, Desa Semedusari Desa Tampung seluas, Desa
Gejugjati , Desa Branang , Desa Sumberanyar) di Kecamatan Lekok dan Nguling Kab
Pasuruan tak kunjung selesai. Sengketa ini bermula sejak tahun 1961 ketika TNI AL
melakukan penguasaan tanah dari sebagian tanah penduduk bekas Hak Milik Adat
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(Yasan) untuk digunakan, awal rencananya sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan
TNI AL seluas 3.662.674 hektar. Sejak itu pula, kesewenang-wenangan, intimidasi
dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AL terhadap warga 10 Desa tidak
berhenti sampai saat ini. Terbaru, sejak 10 Juli 2019 hingga 6 Agustus 2019 TNI AL
melakukan pemagaran terhadap lahan warga dan penutupan akses jalan ke
pemukiman warga. Sehingga warga tidak bisa bercocok tanam di lahannya dan
akses menuju pemukiman menjadi terhambat.
Pada 19 November 2019, TNI AL melakukan latihan perang ditengah
pemukiman warga di Desa Wates Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan. Meskipun tidak
ada korban Jiwa, Warga merasa sangat resah dan cemas. Karena pada 2 Juli 2019,
seorang warga Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan terkena
tembakan peluru nyasar. Akibat tembakan tersebut, Saleha mengalami luka sobek
dibagian pelipis kiri. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung
jawab atas peluru nyasar tersebut. Namun berdasarkan keterangan suami korban,
pihak TNI AL mendatangi rumah korban yang kemudian menawarkan konpensasi
sebesar Rp. 1.000.000, tetapi pihak korban diminta untuk tidak membesarkan
masalah ini.

Kekerasan yang paling sadis yang dilakukan pihak TNI AL adalah
penyerangan, yang berupa penembakan, pengejaran, penganiayaan, penyiksaan, dan
77 | C a t a t a n A k h i r T a h u n L B H S u r a b a y a 2 0 1 9

penyanderaan oleh aparat Marinir TNI AL terhadap penduduk sipil terjadi pada
Rabu, 30 Mei 2007. Peristiwa yang dipimpin langsung oleh Komandan Regu Marinir
TNI AL, Letda (Mar) Budi Santoso ini mengakibatkan:
1) Sebanyak 4 (empat) warga sipil tewas, yaitu Sutam bin Saruyam (40 tahun),
Dewi Khodijah binti Juma’atun (20 tahun), Mistin binti Samad (25 tahun), dan
Rohman bin Saumar (23 tahun);
2) Sebanyak 8 (delapan) orang mengalami luka tembak, yakni Chairul Agung (3
tahun), Misdi (42 tahun), Abdul Rohman alias Pak Bima (30 tahun), Nasum
(34 tahun), Satiran (50 tahun), Erwanto (22 tahun), Tosan (35 tahun), Asmad
(50 tahun);
3) Sebanyak 5 (lima) orang mengalami penganiayaan dan penyiksaan, yaitu:
Samad (49 tahun), Misdi (42 tahun), Nasum (34 tahun), Syaiful (37 tahun),
Munaji (29 tahun); dan
4) Sebanyak 3 (tiga) orang mengalami penyanderaan, yaitu Samad (49 tahun),
Syaiful (37 tahun), dan Munaji (29 tahun).2
Kekerasan yang dilakukan oleh aparat mariner/TNI AL terhadap warga sipil
sudah berkali-kali terjadi, berdasarkan laporan Komnasham RI, rangkaian
kekerasan yang terjadi tahun 2007 adalah sebagai berikut:3
a. Pada 29 Maret 2006, aparat marinir TNI AL merampas hak milik penduduk
berupa perlengkapan bangunan untuk pembuatan pondasi rumah maupun
untuk alat pertanian di Desa Sumber Anyar;
b. Pada 6 April 2006, aparat marinir TNI AL marusak harta benda, termasuk
tanaman milik seorang penduduk Desa Sumber Anyar dengan dua tank milik
TNI AL;
c. Pada 6 Juli 2006, aparat marinir TNI AL merusak jalanan desa yang dibangun
oleh bantuan pemerintah dengan tank di Dusun Wonokaton dan Dusun
Mbelung, Desa Sumber Anyar;
d. Pada 20 Juli 2006 , aparat marinir TNI AL merampas harta benda milik
penduduk. Dua orang penduduk Dusun Bunod, Desa Sumber Anyar
mengadukan kepada Kepala Desa Sumberanyar untuk meminta kembali
peralatan yang dirampas. Namun ketika Kepala Desa meminta pengembalian
2
3

Laporan KOMNAS HAM peristiwa Alas Tlogo, 1 Desember 2007, hlm. 24
Ibid. hlm 25-26
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peralatan tersebut, TNI AL mengeluarkan ancaman. Ketika itu Komandan
Puslatpur, Mayor Husni Soekarwo, berkata, “Saya punya 26 hukum rimba,
yang kuat yang menang. Cepat siapkan pasukan dengan senjata lengkap!”
e. Pada 24 November 2006, aparat marinir TNI AL melakukan penangkapan
dan penahanan terhadap 2 orang warga Sumber Anyar di Markas Puslatpur.
Aksi tersebut diikuti dengan tindak penyiksaan oleh aparat Marinir;
f. Pada 4 Desember 2006, aparat marinir TNI AL melakukan pemukulan
terhadap Misdi ketika terjadi pematokan tanah-tanah oleh aparat Marinir
TNI AL di Desa Sumber Anyar;
g. Pada 26 Mei 2007, traktor milik PT KGA membajak tanah di Desa Sumber
Anyar. Malam harinya, masyarakat akan melakukan protes tapi dicegah oleh
Kepala Desa Sumber Anyar;
h. Pada 27 Mei 2007, Kepala Desa Sumber Anyar menemui PT KGA dan aparat
marinir. Kepala Desa disuruh Letda (Mar) Budi santoso untuk menemui
Komandan Puslatpur, Mayor Husni. Kepala desa juga mengingatkan
penduduk desa untuk tidak protes di dalam wilayah sengketa karena akan
ditembak aparat marinir. Ia menyarankan aksi warga diarahkan dengan
memblokir jalan saja;
i.

Pada 28 Mei 2007, PT KGA dengan kawalan aparat marinir TNI AL merusak
tanaman milik warga di wilayah perbatasan antara Desa Sumber Anyar
dengan Desa Alas Tlogo;

j.

Pada 29 Mei 2007, PT KGA dengan kawalan aparat marinir TNI AL merusak
tanaman pertanian penduduk di wilayah Desa Sumber Anyar hingga ke arah
Desa Alas Tlogo. Ketika puluhan penduduk Alas Tlogo mempertanyakan
pembajakan tersebut, Komandan Regu Marinir TNI AL, Letda (Mar) Budi
Santoso, menyatakan bahwa siapapun yang menghadang langkahnya akan
ditembak di tempat. Ia menyatakan dirinya sudah mendapat perintah dari
Komandan Pusat Jakarta dan Bupati dengan menunjukkan sebuah amplop
tanpa mengeluarkan isinya.
Kasus diatas menggambarkan kekejaman dan pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh TNI AL. TNI AL telah melanggar hak hidup dan mempertahankan
kehidupan warga yang merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh konsituti
Indonesia. Dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak
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untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain di UUD
NRI 1945, hak hidup dilindungi pula dalam Deklarasi Umum Hak asasi manusia dan
Konvenan Hak Sipil Politik yang sudah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, serta
UU HAM.
Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat
dikurangi (non derogable rights). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang,
karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak
tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada
orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya. 4 Selain itu, TNI AL telah
melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak
manusiawi, hak bebas dari rasa takut, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya sebagaimana Pasal 28G UUD NRI 1945 juncto Pasal 33 UU HAM.

Sriyanto dan Desiree Zuraidah, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak
Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri, Jakarta: Departemen
Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.
4
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BAGIAN V
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN
A. Lingkungan yang Baik dan Sehat adalah Hak Asasi Manusia
Hak atas Lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi yang diatur dalam
Pasal 28H (1) UUUD NRI 1945 yang menyebutkan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas melalui UU HAM dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU PPLH). Ketentuan ini adalah sebagai perangkat untuk memberikan jaminan
kepada setiap orang terkait dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sekaligus
sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh Negara.
Hak atas lingkungan hidup yang baik juga diatur dalam Pasal 25 Universal
Declaration of Human Rights Tahun 1948, yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang
berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
keluarganya….”. Selanjutnya, aspek perlindungan hak atas kesehatan ini juga diatur
dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 11 tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), dalam Pasal 12
menyebutkan “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental
yang paling tinggi yang dapat dicapai.”
Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup merupakan konsekuensi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka pelaksanaan kekuasaan negara”.
Dalam Pasal 62 UU PPLH mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk
menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas, yang
setidaknya memuat kondisi aktual lingkungan dan penetapan isu-isu prioritas di bidang
lingkungan sehingga masyarakat pun mempunyai ukuran dalam menilai kinerja
pemerintah dan meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah apabila komitmen
yang telah dibuat tidak dilaksanakan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup.
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Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri dari benda dan
makhluk hidup dengan segala sifat yang menyertainya yang membentuk suatu sistem
yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dengan
lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah
berkaitan dengan bagaimana cara manusia memperlakukan lingkungan serta
bagaimana pola interaksi biologis jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan
dalam menjaga keseimbangan alam yang berkesinambungan. Manusia dengan
kesempurnaan akalnya, memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas lingkungan
hidup, artinya manusia dapat bermutualisme dengan alam secara proporsional dalam
mengelola lingkungan hidup.
B. Negara Pasif, Pencemaran Lingkungan Terus Terjadi
Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah pencemaran. Pencemaran
lingkungan adalah perubahan yang tidak menguntungkan dari lingkungan kita,
seluruhnya atau sebagian besar sebagai produk sampingan dari tindakan manusia,
melalui efek langsung atau tidak langsung dari perubahan pola energi, tingkat radiasi,
konstitusi kimia dan fisik dan kelimpahan organisme. Perubahan ini dapat
mempengaruhi manusia secara langsung, atau melalui pasokan airnya dan produk
biologi pertanian dan lainnya, benda-benda itu fisik atau harta, atau peluang-nya untuk
rekreasi dan apresiasi terhadap alam. 5 Secara sederhana pencemaran juga merupakan
salah satu sebab rusaknya objek biotik dan abiotik. Objek abiotik memiliki berbagai
ukuran, salah satu contohnya adalah bau. Misalnya air yang jernih tidak berbau. Jika air
berbau, maka bisa dikatakan air tersebut telah tercemar. Demikian juga dengan udara.
Misalnya udara yang bersih banyak mengandung oksigen. Jika udara banyak
mengandung karbondioksida, berbau menyengat dan menyebabkan iritasi pada mata,
maka bisa dikatakan udara tersebut telah tercemar. Fenomena tersebut mengakibatkan
disfungsi pada objek abiotik, khususnya air, tanah dan udara yang sangat membantu
kehidupan manusia.
Adanya pencemaran ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru yang
mencederai hak-hak masyarakat, khususnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Upaya dalam mencegah timbulnya berbagai permasalahan di sektor lingkungan,
5 Andrews WA, A Guide to the Study of Environmental Pollution. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
(Terjemahan), 1972
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pemerintah tentu memiliki peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab
pemerintah dalam menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat diwujudkan
dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku
sampai saat ini.
Berdasarkan monitoring media yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Surabaya sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa temuan kasus pencemaran
lingkungan di Jawa Timur sebagaimana ditampilkan dalam Grafik No. 28 berikut.
Grafik No. 28
Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Pencemaran
LBH Surabaya 2019

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2019
Dari hasil monitoring media diatas, ditemukan 87 kasus pencemaran lingkungan
yang terbagi dalam 5 (lima) jenis pencemaran, antara lain yaitu pencemaran sungai,
pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pencemaran saluran irigasi
dan pemukiman warga, pencemaran sampah domestik dan pencemaran udara.
Jenis pencemaran yang tertinggi adalah pencemaran sungai dengan total 31
kasus. Berdasarkan data tersebut, tingginya kasus pencemaran sungai ini disebabkan
oleh kebiasaan warga yang menjadikan sungai sebagai tong sampah. Salah satunya
adalah sampah plastik dan popok. Kabupaten Mojokerto adalah salah satu penghasil
sampah popok terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di
Jawa Timur. Berdasarkan data dari Ecological Observation and Wetlands Conservation
(Ecoton), sampah plastik dan popok saat dibuang ke sungai menimbulkan pencemaran
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berat, senyawa estrogenic yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Hasil penelitian
mereka, sekitar 20% ikan mengalami intersex (berkelamin ganda). Kondisi ini,
menyebabkan populasi ikan endemik Brantas, berkurang, seperti rengkik, wader, dan
bloso.
Selanjutnya, penyebab lain dari tercemarnya sungai adalah akibat dari proses
pembuangan

limbah.

Berdasarkan

keterangan

Asisten

Perekonomian

dan

Pembangunan Pemprov Jatim, bahwa potensi limbah yang dihasilkan industri di Jatim
mencapai 170 juta ton per tahun.6 Dari hasil monitoring LBH Surabaya, ditemukan 13
titik pencemaran limbah B3 di Jawa Timur. Kota Surabaya menjadi salah satu tempat
penimbunan limbah B3 yang berada di kawasan militer. Keadaan demikian diperparah
dengan tindakan Pemerintah yang seolah-olah menganggap ini adalah bukan
permasalahan yang serius, misalnya yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah
yang tak menangggapi pengaduan yang dilakukan oleh warga yang sudah tak terhitung
jumlahnya.
Kemudian untuk memudahkan dalam mengidentifikasi pencemaran limbah,
maka berdasarkan data monitoring LBH Surabaya, membaginya dalam beberapa jenis
limbah. Seperti yang dapat dilihat dalam Grafik No. 29 berikut:
Grafik No. 29
Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Limbah
LBH Surabaya 2019

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2019

6 Lihat Media Online https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4422136/pusat-pengolahanlimbah-di-mojokerto-ditarget-beroperasi-akhir-2019, Tanggal 10 Februari 2019.
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Jenis limbah ini terbagi dalam empat jenis yaitu limbah cair, limbah padat,
limbah gas dan partikel, dan limbah tambang. Limbah cair ini adalah limbah yang
ditemukan oleh masyarakat di sekitar aliran sungai yang berdekatan dengan kawasan
industri yang diketahui memiliki ciri-ciri mengeluarkan bau yang sangat menyengat,
membuat aliran air tersebut menjadi keruh. Kedua ciri-ciri tersebut juga dikuatkan
dengan bukti bahwa sejumlah ikan di aliran sungai tersebut mati mendadak, dan
jumlahnya pun cukup banyak. Diketahui juga, dari beberapa kasus yang ada bahwa
limbah cair ini juga terdapat kandungan mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan
manusia. Berdasarkan penelitian dari Departemen Perikanan dan Akuakultur FAO,
beberapa bahaya mikroplastik untuk kesehatan yaitu dicurigai bisa mengganggu sistem
endoktrin atau hormonal dalam tubuh. Mikroplastik juga akan mungkin terakumulasi di
saluran pencernaan hewan yang memakan plastik, salah satunya adalah ikan dan
kerang. Kemudian mikroplastik ini juga berpotensi menyebabkan stres oksidatif dan
perubahan pada DNA. Selain kandungan mikroplastik, jenis limbah cair ini juga
berwujud busa tebal.
Kemudian jenis limbah padat, yang diketahui sebagai penyebab pencemaran
adalah salah satunya sampah plastik, dan sampah domestik yang ditemukan dibeberapa
lokasi antara lain di tempat wisata pantai, laut dan sungai-sungai serta beberapa
pemukiman warga. Sebagai contoh yaitu kasus yang ada di Kota Batu. Dalam satu desa,
sampah yg dihasilkan bisa mencapai 18 ton dan volume tersebut naik hingga dua
sampai tiga kali lipat pada saat liburan.7
Selanjutnya adalah limbah gas dan Partikel, ini adalah berupa asap tebal hasil
pembakaran yang bersumber dari industri yang menyebar hingga ke pemukiman
warga dan menimbulkan polusi. Selanjutnya beberapa kasus kebakaran hutan
juga ikut berkontribusi dalam menyumbang jenis pencemaran ini. Berdasarkan
buku Lindungi Diri dari Bencana Kabut Asap yang dikeluarkan oleh World Health
Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia asap dalam
kebakaran hutan mengandung zat berbahaya untuk kesehatan. Berdasarkan
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), ada lima kandungan berbahaya dalam
asap kebakaran hutan, yakni Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2),
Nitrogen Dioksida (NO2), dan Ozon Permukaan (O3).

7

Koran Surya, edisi 9 Juni 2019
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Menurut Peneliti Bidang Ekologi LIPI, kandungan Sulfur Dioksida atau SO2
berbahaya karena dapat membuat saluran napas mengecil dan membuat iritasi selaput
lendir pernapasan. Sementara Ozon atau O3 dapat membuat tenggorokan iritasi. Lebih
lanjut, Karbon Monoksida atau CO dapat menimbulkan sesak napas, kebingungan, dada
terasa berat, pusing, koma hingga kematian. Nitrogen Dioksida atau NO2 dapat merusak
organ yang bertugas membersihkan paru-paru, sehingga pertahanan saluran napas
berkurang. Jika terlalu banyak menghirup asap berbahaya tersebut masyarakat dapat
berpotensi terkena berbagai penyakit, seperti iritasi hingga paru kronik. 8
Terakhir adalah jenis limbah tambang, ini salah satu contohnya adalah hasil dari
sisa pencucian limbah pasir yang berupa lumpur yang sengaja dibuang oleh oknum
perusahaan yang tidak bertanggung jawab ke saluran irigasi, sehingga menyebabkan 77
hektar sawah milik petani terkena dampak buruk. 9 Dari hasil monitoring media ini
ditemukan

beberapa

kasus

pencemaran

yang

tersebar

di

hampir

seluruh

kabupaten/kota wilayah Jawa Timur yang terindikasi dan terdampak, sebagaimana
dapat dilihat dalam Grafik No. 30 berikut:
Grafik No. 30
Sebaran Wilayah Terdampak Pencemaran Limbah
LBH Surabaya 2019

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2019
Dari Grafik No. 30 diatas, tiga jumlah kasus tertinggi berada di wilayah Kota
Surabaya, Mojokerto dan Gresik. Provinsi Jawa Timur memiliki 10 (sepuluh) kawasan
Pernyataan Laode Alhamd, Peneliti Bidang Ekologi LIPI di Media Online CNN Tanggal 15
Agustus 2019.
9 https://beritajatim.com/peristiwa/77-hektar-sawah-terdampak-limbah-tambang/
8
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Industri, diantaranya adalah Kawasan Industri Gresik (Gresik), Maspion Industrial
Estate (Gresik), Java Integrated Industrial and Port Estate (Gresik), Ngoro Industrial
Park (Mojokerto), Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pasuruan), Sidoarjo Industrial
Estate Berbek (Sidoarjo), Kawasan Industri Safe N Lock (Sidoarjo), Kawasan Industri
SiRIE (Sidoarjo), Kawasan Industri Tuban (Tuban), Surabaya Industrial Estate Rungkut
(Surabaya).10 Dari sepuluh kawasan tersebut, hampir di setiap industrinya pasti
mengeluarkan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.
Dari beberpa kasus tersebut, perlu juga dilakukan pemetaan pelaku pencemaran
lingkungan sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik No. 31 berikut:
Grafik No. 31
Pelaku Pencemaran
LBH Surabaya 2019

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2019
Dari Grafik No. 31 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku pencemaran
sebanyak 105 (seratus lima) pelaku. Dari urutan yang paling tinggi adalah Perusahaan
Swasta yang mencapai 63% atau sebanyak 66 (enam puluh enam) perusahaan,
masyarakat umum yang mencapai 15%, atau sebanyak 16 (enam belas) pelaku. Pelaku
yang tidak diketahui 15% atau sebanyak 16 pelaku. Pemerintah daerah 2% atau
sebanyak 2 (dua), Pelaku BUMN 1% atau sebanyak 1 (satu). Negara Asing 2% atau
sebanyak 2 (dua) dan Pemerintah Kabupaten/kota 2% atau sebanyak 2 (dua).
Data pelaku diatas tidak jauh berbeda dengan tahun 2018, dimana perusahaan
swasta juga sebagai pelaku terbanyak atas pencemaran lingkungan. Hal ini
10 Kementerian Perindustrian, Daftar Kawasan Industri, diakses dari :
https://kemenperin.go.id/kawasan, 03 Desember 2019.
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menunjukkan bahwa perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya banyak
melakukan pencemaran lingkungan. Dalam kata lain, perusahaan swasta telah
melakukan pelanggaran izin usahanya yang seharusnya tidak boleh membuang limbah
secara illegal. Namun ironisnya, walaupun peristiwa ini terus terjadi, pemerintah tidak
pernah memberikan sanksi yang serius terhadap perusahaan pelaku pencemaran
lingkungan.
Fenomena kerusakan lingkungan dan pencemaran yang masih banyak terjadi ini
pun berlawanan dengan tujuan dari kemakmuran yang ingin diciptakan oleh negara
melalui pemanfaatan lingkungan hidup. Oleh karena itu maka sudah seharusnya negara
berusaha melakukan upaya-upaya sistematis-futuristis dalam mencegah aktivitas
pemanfaatan sumber daya alam, baik aktivitas-aktivitas yang bersifat eksploitatif
dan/atau segala aktivitas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup melalui penetapan syarat pemberian izin yang ketat kepada industriindustri yang tidak berperspektif lingkungan.
Selain melakukan fungsi pencegahan (preventif), negara juga perlu melakukan
tindakan tegas, khususnya industri-industri nakal yang tidak taat pada aturan melalui
pemberian sanksi. Dalam UU PPLH, terdapat tiga macam jenis sanksi yang diatur dan
harusnya diterapkan bagi para pelaku yang menimbulkan dampak buruk dan kerugian
bagi keberlangsungan lingkungan hidup, yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi
perdata dan sanksi pidana.
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BAB VI
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
A. Situasi Hak Kebebasan Berekspresi di Jawa Timur
Reformasi adalah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Pasca reformasi,
system ketatanegaraan Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip HAM, salah satu hak asasi
yang diakui dan dijamin adalah hak kebebasan berekspresi. Hak berekspresi
merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI
1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.” Selain itu dalam ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 juga
mengatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Selanjutnya, hak kebebasan berekspresi diturunkan kembali dalam UU HAM
Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan
atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Selain itu,
Indoensia juga telah meratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12
Tahun 2005. Dengan ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik ini, maka Indonesia
berkomitmen untuk menjamin dan melindungi warganya dalam menyampaikan
pendapat dengan tanpa mengesampingkan pembatasan yang telah diatur dalam
konstitusi dan juga konvenan ini.
Kebebasan berekspresi memiliki makna esensial dalam system demokrasi.
Kebebasan berekspresi juga menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lain seperti
pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik lainnya.
Akan tetapi meskipun hak kebebasan berekspresi telah diatur dalam konstitusi dan
beberapa peraturan perundang-perundangan turunannya serta dalam beberapa
konvenan internasional bukan berarti Indonesia khususnya Jawa Timur telah terbebas
dari kriminalisasi terhadap seseorang atau kelompok yang mengekspresikan haknya.
Berdasarkan monitoring media dan pengaduan ke LBH Surabaya selama 2019,
masih banyak seseorangan atau kelompok khususnya kelompok minoritas yang tidak
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bisa secara bebas menyatakan pendapatnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi,
terdapat

beberapa

kasus

dimana

seseorang

atau

kelompok

yang

sedang

mengekspresikan pendapatnya dipersekusi bahkan mengalami tindakan kekerasan
secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh perseorangan, Ormas bahkan oleh
Negara.
Sepanjang Tahun 2019, di Jawa Timur terjadi beberapa kasus pembatasan hak
atas kebebasan berekspresi, yaitu:
1. Persekusi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya
Mahasiswa Papua di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) seperti mendapatkan perhatian khusus dari Ormas Reaksioner, Satpol
PP Kota Surabaya, Kecamatan tempat Asrama Mahasiswa, Kepolisian hingga TNI.
Akibatnya, mahasiswa Papua sering menjadi korban tindakan diskriminasi seperti
pembatasan saat menyampaikan pendapat, persekusi hingga kejahatan rasial.
Sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa kasus diskriminasi yang terjadi
terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2019, aparat
kepolisian, Satpol PP dan TNI melakukan pelarangan aksi yang akan dilakukan oleh
Mahasiswa Papua Surabaya. Mahasiswa yang berencana aksi di depan Grahadi itu
dikepung didepan Asrama, sehingga Mahasiswa Papua Surabaya tidak dapat
melakukan aksi. Tindakan pelarangan aksi ini jelas termasuk pelanggaran HAM
dalam hal hak kebebasan berekspresi Mahasiswa Papua di Surabaya.
Kedua, pada tanggal 16 Agustus 2019, terjadi penyerangan terhadap
Mahasiswa Papua di Suarabaya yang ada di Asrama Mahasiswa Papua. Penyerangan
tersebut dilakukan oleh oknum TNI, Ormas Gabungan dan beberapa orang dari
Kecamatan. Pelaku penyerangan mengeluarkan kata kata “monyet, babi, anjing, usir
mahasiswa papua” yang ditujukan kepada Mahasiswa Papua Surabaya. Massa juga
melakukan pelamparan kedalam Asrama.
Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019, aparat kepolisian menangkap
paksa Mahasiswa Papua Surabaya yang ada didalam Asrama, pada saat melakukan
penangkapan, aparat menembakkan gas air mata puluhan kali ke Asrama dan
melakukan kekerasan terhadap Mahasiswa Papua Surabaya. Adapun alasan
penangkapan tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas. Dalam proses
pemeriksaan, pihak kepolisian memeriksa perihal adanya dugaan pengrusakan tiang
dan pembuangan bendera Merah Putih ke selokan. Akan tetapi dalam keterangan di
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media, pihak kepolisian beralasan untuk melakukan pengamanan dari kepungan
massa dari Ormas Gabungan.
Kedua alasan dari pihak kepolisian tersebut tentu sulit untuk dapat diterima
sepenuhnya mengingat tindakan yang dilakukan pihak kepolisian jauh dari alasan
penangkapan. Pertama, jika penangkapan didasarkan pada adanya laporan dugaan
pengrusakan tiang dan pembuangan bendera, seharusnya pihak kepolisian
melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan diawali memeriksa saksi-saksi dan
bukti lainnya, namun pada kenyataannya, pihak kepolisian langsung menangkap
paksa Mahasiswa Papua yang ada di Asrama. Dalam proses penangkapan pun, pihak
kepolisian diduga kuat menggunakan kekuatan yang berlebihan. Kedua, jika
alasannya adalah karena ada pengepungan dari massa Ormas, seharusnya yang
dilakukan pihak kepolisian adalah membubarkan bahwa memproses massa yang
melakaukan pengepungan dan penyerangan terhadap mahasiswa Papua.
Ketiga, selain dua kasus diatas, masih terdapat beberapa kasus dimana
Mahasiswa Papua tidak dapat menyampaikan pendapat secara bebas, mulai dari
pembubaran saat ikut aksi kamisan, pembubaran diskusi yang membahas dan
menghadirkan mahasiswa Papua hingga menghalangi Mahasiswa Papua yang
menggalang dana untuk korban banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua.
Hal ini tidak terlepas dari aktifitas mahasiswa Papua yang sering
menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan Papua dan menuntut negara
untuk menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Padahal, menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, UU
dan beberapa konvenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagaimana
dijelaskan diatas.
2. Persekusi dan Penganiayaan Terhadap Mahasiswa Papua di Malang
Selain kasus persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, berdasarkan
pengaduan yang diterima oleh LBH Surabaya, pada tanggal 15 Agustus 2019, Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) Malang yang akan melakukan aksi untuk memperingati
New York Agreement di Balai Kota Malang diserang oleh sekelompok orang yang
menggunakan penutup wajah. Akibat peristiwa ini, terdapat 19 Mahasiswa yang
mengalami luka akibat lemparan batu dan pemukulan menggunakan helm dan 4
orang lainnya terkena siraman air cabe. Pada saat kejadian, di lokasi terdapat
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beberapa aparat kepolisian yang hanya menyaksikan peristiwa kekerasan yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan penutup wajah tersebut.
Akibat kejadian tersebut aksi massa Mahasiswa Papua dibubarkan oleh pihak
Kepolisian Resort Kota Malang karena dianggap membahayakan masyarakat yang
melintas di sekitar jalan yang menjadi tempat terjadinya pelemparan. Selain
pembubaran aksi karena dianggap tidak mendapat izin dari pihak kepolisian,
pernyataan Kapolres Kota Malang yang menyatakan aksi-aksi yang bertujuan
memecah belah kesatuan persatuan akan langsung dibubarkan.
Pernyataan tersebut sesungguhnya sangat disayangkan oleh banyak pihak,
hal tersebut dikarenakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan Hak
Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 Tentang
Kemerdakaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 5 mengatur
bahwa “Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :
a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.
Dalam ketentuan tersebut jelas diatur bahwa setiap warga negara yang ingin
menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak mengeluarkan pikiran secara
bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Akan Kapolres Kota Malang justru
mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa aksi mahasiswa yang bertujuan
memecah belah persatuan dapat di bubarkan. Pernyataan tersebut menunjukan
bahwa Penegak Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada semua
warga Negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, justru mereka
yang melakukan pembubaran dan mahasiswa dibiarkan menjadi korban kekerasan
oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.
Dalam kasus ini, Wakil Wali Kota Malang juga mengeluarkan statement yang
mendiskriminasi Mahasiswa Papua di Kota Malang dengan mengeluarkan
pernyataan opsi pemulangan Mahasiswa Papua ke daerahnya (Papua). 11 Hal ini jelas
menunjukkan bahwa aktor negara juga aktif melakukan pelanggaran HAM.
Pernyataan ini menunjukkan bagaimana sikap dan pandangan negara terhadap
HAM, khususnya hak-hak Mahasiswa Papua.

11 https://tulungagungtimes.com/baca/199085/20190815/125400/wakil-wali-kota-malangmunculkan-opsi-pemulangan-mahasiswa-papua-pasca-kericuhan
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3. Pembubaran Aksi Mayday 2019 di Kota Surabaya
Tanggal 1 Mei merupakan peringatan Hari Buruh Se-Dunia atau yang biasa
disebut dengan May Day. Dalam setiap peringatan May Day, serikat buruh, aktivis
mahasiswa dan berbagai elemen lainnya selalu mengadakan aksi unjuk rasa untuk
menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka mengenai dinamika perburuhan,
mulai dari persolan regulasi, pelaksanaan regulasi, persoalan upah, PHK dan
persoalan perburuhan lainnya.
Berdasarkan pantaun LBH Surabaya, dalam aksi May Day 1 Mei 2019 di Kota
Surabaya, aparat kepolisian melakukan pembubaran terhadap peserta aksi hanya
karena menggunakan pakaian hitam dan menggunakan penutup wajah warna hitam
dengan alasan polisi menganggap mereka bukan bagian dari peserta aksi buruh dan
berpotensi menimbulkan kericuhan.12Selain pembubaran terhadap massa aksi,
pihak kepolisian juga menangkap 2 (dua) orang peserta aksi yang dituduh sebagai
provokator

dan

menunggangi

aksi

buruh.13

Tindakan

pembubaran

dan

penangkapan terhadap peserta aksi ini jelas suatu tindakan pelanggaran hak atas
kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam konstitusi, peraturan perundangundangan dan beberapa konvenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Ironisnya, pelanggaran HAM ini justru dilakukan oleh actor negara secara aktif.
4. Tindakan Represif dalam Aksi #REFORMASIDIKORUPSI di Jawa Timur
Revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
Eksekutif dan Legislatif di akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 yang
penuh dengan kejanggalan menimbulkan gejolak di kalangan mahasiswa dan
masyarakat. Banyak pihak yang mengangap revisi terhadap beberapa peraturan
perundang-undangan

tersebut

sebagai

upaya

untuk

melemahkan

dan

mengkriminalisasi masyarakat.
Diantara revisi peraturan perundang-undangan yang paling mendapat
perhatian adalah Revisi UU KPK dan KUHP. Revisi UU KPK ditengarai sebagai upaya
sistematis pelemahan terhadap KPK ditengah maraknya kasus korupsi yang terjadi
di Indonesia. Kemudian untuk RKUHP point-point perubahannya dianggap
mengandung banyak pasal yang akan membatasi dan mengkriminalisasi hak-hak
https://www.merdeka.com/peristiwa/muncul-massa-jaket-hoodie-di-grahadi-may-day-disurabaya-ricuh.html
13 https://news.okezone.com/read/2019/05/01/519/2050359/may-day-polisi-bubarkanmassa-berpakaian-serba-hitam-di-surabaya
12
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masyarakat dalam mengawasi pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Selain revisi UU KPK dan KUHP, masih terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang akan direvisi dan poin-poin perubahannya merugikan masyarakat
kecil dan kelompok rentan.
Atas dasar itu kemudian terjadi aksi demontrasi besar-besaran diseluruh
Indonesia yang dimotori oleh mahasiswa, salah satunya adalah aksi di Surabaya
tanggal 25-26 Oktober 2019. Aksi yang mengangkat tema #REFORMASIDIKORUPSI
ini juga mendapat tindakan represif di berbagai daerah sehingga beberapa berujung
ricuh dan menelan korban sampai ada yang meninggal dunia.
Aksi di Surabaya tanggal 25-26 September 2019 berjalan dengan tertib
meskipun sempat ada gesekan sedikit namun tidak sampai menimbulkan kericuhan.
Selain di Surabaya, di beberapa daerah di Jawa Timur juga mahasiswa melakukan
aksi. Atas beberapa aksi tersebut, LBH Surabaya melakukan pendampingan dan
monitoring media yang kemudian menemukan beberapa pelanggaran hak
kebebesan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh aparat
kepolisian terhadap peserta aksi yang diadakan beberapa daerah di Jawa Timur.
Berdasarkan pemantauan melalui media online dan investigasi lapangan,
LBH

Surabaya

mencatat,

pelanggaran

terhadap

massa

aksi

saat

demo

#REFORMASIDIKORUPSI berada di 3 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Surabaya, Kota
Malang dan Kabupaten Bangkalan. Adapun data dan informasi yang diperoleh LBH
Surabaya adalah sebagai berikut:
Tabel No. 4
Monitoring Media Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi
LBH Surabaya 2019
NO

BENTUK

PELAKU

Daerah/tempat

KORBAN

PELANGGARAN
1

Tindakan Represif

peristiwa
Polisi

Peserta Aksi

Kota Malang

Aparat Kepolisian
dengan cara
menembakan
water cannon ke
arah massa aksi
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2

Tindakan Represif

Polisi

Peserta Aksi

Polisi

Sopir

Kab. Bangkalan

Aparat Kepolisian
dengan cara
menembakan
water cannon ke
arah massa aksi
3

Penahanan Mobil
Komando serta

dan

crew Kota Surabaya

Mobil Komando

penangkapan
Sopir dan crew
Mobil Komando
4

Penangkapan

Polisi

secara sewenang-

4 orang siswa STM Kota Surabaya
peserta aksi

wenang terhadap
Pelajar STM saat
mengikuti aksi
5

Pelarangan untuk
ikut aksi unjuk

Gubernur

Jawa Timur

Jawa Timur

rasa bagi siswa
SMK/SMA
Sumber:
Berdasarkan Tabel no. 4 diatas menunjukan bahwa di Jawa Timur masih
banyak terjadi pembatasan-pembatasan terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi
dan Berpendapat serta Hak atas Partisipasi Publik yang seharusnya dilindungi oleh
negara. Pelarangan terhadap siswa SMK/SMA untuk mengikuti aksi unjuk rasa
#REFORMASIDIKORUPSI menunjukan bahwa Gubernur Jawa Timur belum secara
penuh menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana terdapat dalam Pasal 72 ayat (3) huruf h yang pada intinya
mengatakan bahwa Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak
dilakukan dengan cara memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi
dan menyampaikan pendapat. Berpartisipasi dan menyampaikan pendapat haruslah
tidak dibatasi dalam ruang dan waktu. Mengikuti aksi unjuk rasa adalah bagian dari
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pemberian

ruang

kepada

anak

untuk

berpartisipasi

dan

menyampaikan

pendapatnya terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi.
5. Sweeping Peserta Aksi Menolak Hasil Pemilu 2019
Pemilu serentak tahun 2019 khususnya pemilihan presiden dan wakil
presiden mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat mulai dari sebelum
pemilihan hingga pasca pemilihan dan menjelang penetapan oleh KPU Pusat pada
22 Mei 2019. Atas rencana penetapan oleh KPU tersebut banyak pendukung salah
satu pasangan Pilpres yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa
penolakan hasil pemilu 2019.
Upaya penolakan dan aksi unjuk rasa tersebut menyebar luas dikalangan
masyarakat dan media, sehingga mendapat perhatian khusus dari kepolisian dan
TNI. Kepolisian dan TNI di beberapa daerah di Jawa Timur kemudian melakukan
sweeping untuk menggagalkan orang-orang yang akan berangkat ke Jakarta untuk
melakukan aksi unjuk rasa.
Berdasarkan monitoring media yang dilakukan LBH Surabaya, terdapat
sweeping di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI.
Sebaran daerah sweeping tersebut dapat dilihat dari Grafik No. 32 berikut:
Grafik No. 32
Sebarang Daerah Sweeping
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya
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B. Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas di Jawa Timur
Pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam konstitusi dan
berbagai peraturan perundang-undagan serta ratifikasi terhadap beberapa konvenan
internasional tentang HAM tidak menjadi jaminan dalam tataran praktik setiap warga
negara bebas mengekspresikan hak asasinya. Kelompok minoritas, baik minoritas
agama dan keyakinan maupun kelompok minoritas gender sering kali menjadi pihak
yang tidak dapat menikmati HAM secara penuh dikarenakan selalu mendapat
penolakan dari berbagai pihak, baik oleh actor state maupun non state.
Beberapa kasus pelanggaran terhadap HAM sepanjang tahun 2019 terjadi di
Jawa Timur, diantaranya: (1) penolakan aliran syi’ah di Kab. Probolinggo.14 (2)
penolakan pemakaman jenazah beragama Kristen di Mojokerto.15 Dan (3) razia
terhadap komunitas minoritas gender di beberapa tempat di Surabaya.
1. Penolakan Aliran Syi’ah
Penolakan terhadap komunitas syi’ah yang terjadi di Kabupaten Probolinggo
bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi terhadap komunitas syi’ah di Jawa Timur.
Beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi beberapa kasus yang dilatarbelakangi
penolakan terhadap aliran syi’ah. Kasus-kasus yang pernah terjadi adalah di Bangil,
Pasuruan, Kab. Bondowoso, Kab. Jember dan Kab. Sampang. Khusus untuk
komunitas syi’ah yang dari Kab. Sampang hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari
negara.
Diskriminasi dan kriminalisai terhadap komunitas syi’ah tidak terlepas dari
salah satunya adanya Pergub No. 55 Tahun 2012 tentang tentang Pembinaan
Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Dalam Pasal 5
ayat (1) dijelaskan, untuk agama Islam, kategori aliran sesat adalah jika memenuhi
kriteria dan pertimbangan MUI. Celakanya, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan
fatwa sesat terhadap aliran syi’ah. Dengan adanya Pergub dan fatwa MUI tersebut,
maka inilah yang dijadikan legitimasi oleh kelompok intoleran untuk melarang
aliran syi’ah di beberapa daerah di Jawa Timur.
Kasus-kasus penolakan terhadap perbedaan keyakinan ini tidak terlepas dari
rendahnya pemahaman tentang toleransi dikalangan masyarakat. Penolakan
14

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4758991/sejumlah-banner-tolak-syiahterpasang-di-sudut-jalan-probolinggo
15 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4439266/nasib-jenazah-beda-keyakinanditolak-dikubur-dan-direlokasi
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Pemakaman Jenazah Kristen di Mojokerto salah satu bukti rendahnya toleransi
tersebut. Penolakan dengan dalih mayoritas menunjukkan bahwa masih banyak
masyarakat merasa menguasai kelompok lain yang dianggap minoritas. Pemikiran
semacam inilah yang membuat konflik berbasis minoritas-mayoritas kerap terjadi.
2. Razia terhadap Komunitas Minoritas Gender
Razia terhadap kelompok minoritas gender sering terjadi di Kota Surabaya
dengan dalih melanggar Perda Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota
Surabaya. Alasan razia oleh Satpol PP ini tidak cukup obyektif dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan mengingat komunitas minoritas gender dirazia saat mereka
hanya sebatas berkumpul di tempat umum, yang mana ditempat yang sama juga
terdapat banyak orang atau komunitas yang juga berkumpul.
Razia terhadap komunitas gender ditengarai oleh adanya stigma dari
masyarakat dan juga aparat penegak hukum terhadap kelompok minoritas gender
yang sering dianggap sebagai ‘penyakit’ didalam masyarakat. Berbagai problem
muncul saat terjadi razia, mulai dari voluntary counselling and testing (VCT) yang
dipaksakan dan tidak sesuai prosedur karena komunitas gender termasuk populasi
kunci dalam isu HIV/AIDS. Problem selanjutnya adalah pemberian sanksi terhadap
mereka yang terkena razia.
Pada saat pemeriksaan pasca razia di Satpol PP, setiap orang yang terkena
razia diperiksa tanpa ada pendampingan hukum sehingga dapat memberikan
keterangan secara bebas. Akibatnya, semua yang terkena razia akan dianggap
bersalah melanggar Perda Ketertiban Umum.
Razia yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap komunitas minoritas gender di
Kota Surabaya selama ini tentu bagian dari pelanggaran HAM. Hak-hak yang
dilanggar adalah hak kebebasan berkumpul dan berekspresi dan ha katas
persamaan didepan hukum. Pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan
berekspresi terjadi karena adanya razia yang didasarkan pada alasan subyektif dan
stigma. Kemudian pelanggaran hak atas persamaan didepan hukum terjadi akibat
adanya perlakuan berbeda terhadap sasaran razia, yang mana dalam waktu dan
tempat yang sama, hanya komunitas minoritas gender yang menjadi sasaran razia,
sedangkan yang lain tidak.
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C. Pelanggaran Prinsip Fair Trial di Jawa Timur
Fair Justice Trial dalam Kamus Inggris – Indonesia, memberikan arti yang
beragam, antara lain: pengadilan yang jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa
prasangka.16 Dalam proses pengadilan pidana, paradigma yang hendak dikembangkan
yakni, warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak lagi dipandang
sebagai obyek, akan tetapi adalah subyek yang mempunyai hak dan kewajiban yang
dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan,
salah tuntut dan salah hukum. Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu akan
membawa kepada pemahaman secara sistemik.17
Didalam pertimbangan Huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa: “Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Ketentuan di atas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak
warga negara tanpa ada kecualinya. Terlepas dari adanya beberapa kelemahan, KUHAP
sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional telah mengatur mengenai tata cara
penanganan kasus dugaan tindak pidana. Dengan adanya KUHAP ini tujuannya adalah
agar aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana tetap berpedoman
pada prinsip-prinsip HAM dan prinsip praduga tidak bersalah. Sehingga, penanganan
kasus harus dilakukan secara obyektif, akuntable dan transparan tanpa ada
pelanggaran apa lagi rekayasa kasus.
1. Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam proses Peradilan Pidana terhadap
pejuang lingkungan yang menolak pengalihfungsian Waduk Sepat
Prinsip Fair Trial atau peradilan yang berimbang dan menjunjung tinggi rasa
keadilan demi terwujudnya proses peradilan yang objektif sebagaimana mekanisme
yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
merupakan suatu hal yang diinginkan oleh banyak pihak. Akan tetapi pada

Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2002, hlm. 230.
17 Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.
141.
16
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penerapannya, masih banyak lembaga peradilan yang seringkali menyimpangi
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
Dalam kasus dugaan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat
(1) KUHP, dua orang warga sepat lidah kulon yang bernama Darno dan Dian
Purnomo dijadikan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
dengan nomor register perkara 768/Pid.B/2019/PN.SBY. Dalam prosesnya, Tim
Penasihat Hukum terdakwa menemukan banyak sekali penyimpangan terhadap
prinsip Fair Trial yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim
pemeriksa perkara tersebut.
Penyimpangan terhadap Fair Trial sudah terjadi sejak dimulainya sidang
pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang dilaksanakan pada tanggal
20 Maret 2019. Para Terdakwa baru mengetahui bahwa tanggal 20 Maret 2019
merupakan jadwal sidang bagi mereka saat Jaksa Penuntut Umum memanggil para
terdakwa untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal di
dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP mengatur “Penuntut Umum
menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta
jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang
bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.
Ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Penuntut
Umum, pemberitahuan hari sidang tersebut oleh Penuntut Umum disampaikan
kepada para terdakwa tepat pada hari yang sama dengan hari sidang, yaitu tanggal
20 Maret 2019. Hal tersebut membuat para terdakwa tidak memiliki waktu untuk
menghubungi penasihat hukumnya, padahal pada saat pelimpahan berita acara
pemeriksaan, barang bukti serta tersangka, Penuntut Umum telah mengetahui
bahwa para terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum.
Selain itu dalam perkara tersebut pelanggaran terhadap prinsip Fair Trial
juga dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Dalam persidangan
dengan agenda pemeriksaan saksi, Majelis Hakim seringkali menegur penasehat
hukum para terdakwa ketika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi diluar
substansi Pasal 170 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim meminta penasehat hukum para
terdakwa supaya mengajukan pertanyaan kepada para saksi hanya pada lingkup
subtansi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
Penasehat Hukum para terdakwa seringkali ditegur dan dilarang oleh Majelis Hakim
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ketika mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai
bagaimana peran dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa saat terjadinya
peristiwa pengerusakan pagar milik PT. Ciputra Surya.
Temuan lain berkaitan dengan adanya pelanggaran Fair Trial terhadap
perkara terdakwa Darno dan Dian Purnomo adalah Pembacaan Putusan
dilaksanakan pada hari sama dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan Penasehat
Hukum dan Para Terdakwa yaitu pada tanggal 23 Mei 2019, hal tersebut membuat
Tim Penasehat Hukum para terdakwa memiliki keyakinan bahwa nota pembelaan
yang diajukan tidak akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa mengingat jeda waktu antara
pembacaan nota pembelaan dengan pembacaan putusan hanya berselisih waktu
sekitar 2 jam, sehingga Penasehat Hukum para terdakwa berpendapat Majelis
Hakim

tidak

memiliki

waktu

yang

cukup

untuk

mempelajari

dan

mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa dan Penasehat Hukum.
Selain hal tersebut diatas, Tim Penasehat Hukum menemukan pelanggaran
lain yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu tidak segera mengeluarkan para
terdakwa dari dalam tahanan sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim pada
tanggal 23 Mei 2019, dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman
kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Bulan dan 15 hari, menurut
penghitungan Penasehat Hukum para terdakwa seharusnya pada tanggal 25 Mei
2019 para terdakwa sudah dapat dikeluarkan dari dalam tahanan karena para
terdakwa telah ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019. Akan
tetapi Penuntut Umum sebagai pihak yang menjalankan putusan pengadilan tidak
bersedia mengeluarkan para terdakwa dengan alasan Penuntut Umum sedang
mengajukan upaya hukum.
Tindakan Penuntut Umum merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi
Manusia yaitu merampas kemerdekaan orang lain dengan cara tidak segera
mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, hal tersebut didasarkan pada
jumlah masa tahanan para terdakwa sudah sesuai dengan vonis Majelis Hakim
pemeriksa perkara nomor 768/Pid.B/2019/PN.Sby yaitu pidana penjara selama 2
Bulan dan 15 Hari. Dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi
Surabaya, Penuntut Umum kembali melakukan pelanggaran Fair Trial dengan tidak
berkenan mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dengan alasan
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mengajukan upaya hukum kasasi. Walaupun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam
Putusan dengan nomor perkara 686/PID/2019/PT.SBY menjatuhkan vonis pidana
penjara selama 3 Bulan dan 27 hari kepada terdakwa Darno dan Dian Purnomo, dan
dalam amar putusannya yang lain Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di
tingkat banding juga menjatuhkan putusan agar para terdakwa dikeluarkan dari
tahanan. Akan tetapi keputusan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh
Penuntut Umum yang memiliki tugas untuk menjalankan putusan Pengadilan, dalam
hal ini mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sebagaimana putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 668/PID/2019/PT.SBY.
Penjelasan tersebut menunjukan bahwa prilaku penegak hukum yang ada di
Indonesia masih belum memiliki perspektif Hak Asasi Manusia dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya dalam proses penegakan hukum, bahkan institusi penegak
hukum dalam menjalankan fungsinya di bidang yudikatif. Aparat Penegak Hukum
seringkali berupaya melakukan kesewenang-wenangan dengan melakukan tindakan
diluar mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
2. Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam proses Peradilan Pidana terhadap
aktivis penolak pembangunan Kilang Minyak di Tuban, Jawa Timur.
Pelanggaran Prinsip Fair Trial juga terjadi terhadap 3 orang warga Desa
Wadung, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban bernama Masagung, Dwi Sutrino dan
Mashuri yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tuban dengan dakwaan
Pasal 170 ayat (1) KUHP karena melakukan pencabutan patok pembatas tanah milik
warga yang telah dijual kepada PT. Pertamina yang nantinya lahan tersebut akan
dibangun sebuah kilang minyak. Penetapan kawasan di Desa Wadung, Kecamatan
Jenu Kabupaten Tuban sedang dalam sengketa karena warga mengajukan gugatan
pembatalan SK Penetapan Lokasi pembangunan kilang minyak yang akan dikerjakan
oleh PT. Pertamina, Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dan gugatan tersebut dimenangkan oleh warga bahkan hingga
tingkat kasasi.
Dalam proses peradilan perkara pidana terhadap Masagung, Dwi Sutrisno,
dan Mashuri yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tuban. Penasehat
Hukum para terdakwa menemukan beberapa pelanggaran Fair Trial mulai dari
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tahapan penyidikan hingga proses persidangan yang tidak berimbang dan objektif
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHAP, jenis pelanggarannya yaitu
Prosedur Penahanan para terdakwa tidak sesuai dengan KUHAP, dimana para
terdakwa ditahan tanpa didahului diperiksa sebagai Saksi.
Bahkan ada kecenderung pihak Kepolisian Sektor Jenu mengelabuhi para
terdakwa saat akan menyerahkan pemberitahuan aksi warga mengenai penolakan
pembangunan kilang minyak PT. Pertamina pada tanggal 22 Maret 2019, petugas
Polsek Jenu mengarahkan agar para terdakwa ikut ke Polres Tuban untuk
menyerahkan pemberitahuan aksi tersebut, tetapi setelah sampai di Polres Tuban
para terdakwa justru ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan
melakukan pengerusakan dengan cara melakukan pencabutan patok yang terpasang
diatas lahan milik warga yang telah dijual kepada PT. Pertamina. Tindakan Penyidik
tersebut secara nyata tidak sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh para penegak hukum di wilayah Republik
Indonesia, tetapi pada penerapannya Penyidik secara sewenang-wenang melakukan
penahanan dan penetapan tersangka tanpa di periksa terlebih dahulu sebagai saksi.
Pelanggaran Fair Trial lainnya adalah pada saat persidangan para terdakwa
tidak diberikan kesempatan didampingi oleh Penasehat Hukum mengingat ancaman
hukuman Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah 5 Tahun Penjara, kemudian dalam
persidangan tersebut para terdakwa diperiksa dan diadili dalam waktu 2 hari saja.
Waktu 2 (dua) hari untuk suatu proses peradilan pidana dengan ancaman penjara 5
tahun tentu merupakan waktu yang sangat singkat dan penuh kejanggalan.
Dalam perkara ini agenda persidangan untuk terdakwa Masagung, Dwi
Sutrisno dan Mashuri dimulai pada pada tanggal 29 Mei 2019 dengan agenda sidang
pembacaan Surat Dakwaan kemudian dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Saksi
yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Dalam persidangan ini para terdakwa tidak
memiliki kesempatan untuk mengajukan saksi. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2019
persidangan dilanjutkan dengan agenda Tuntutan dan pembacaan Putusan Majelis
Hakim. Para terdakwa kembali tidak mendapatkan hak nya dalam proses peradilan
perkara ini untuk mengajukan nota pembelaan, selanjutnya dalam putusannya
Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 Bulan dan 15 Hari.
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Penjelasan tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa lembaga peradilan
seringkali masih bertindak diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.
Prinsip peradilan yang berimbang, objektif, adil serta tidak memihak sebagaimana
amanat dari KUHAP pada penerapannya masih jauh dari harapan. Mengingat masih
banyak masyarakat yang awam terhadap hak dan kewajiban yang mereka miliki
ketika sedang menghadapi proses hukum. Atas hal tersebut diharapkan institusi
penegak hukum di wilayah republik Indonesia dapat berupaya secara maksimal agar
hak warga Negara mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat
terpenuhi.
D. Pelanggaran HAM dalam Pemilu 2019 di Jawa Timur
Konsep negara Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep saling
keterkaitan yang satu sama lainya, kedua konsep tersebut merupakan mekanisme
kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Konsep demokrasi selalu
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, walaupun pada tataran
implementasinya, rakyat tidak cukup berdaulat. Kekuasaan rakyat kemudian
diwakilkan kepada lembaga legislatif yang prosesnya melalui proses poilitik yang
diisi melalui pemilihan umum.
Keterlibatan masyarakat kemudian dalam menentukan wakilnya melalui
pemilihan umum menjadi penting dan bagian dari HAM. Sehingga hak memilih dan
dipilih haruslah dipenuhi oleh negara melalui lembaga pemilihan umum. Sehingga
negara harus memberikan fasilitas yang memadai agar setiap warga negara dapat
melaksanakan hak politiknya. Hal ini telah diatur dalam konstitusi, peraturan
perundang-undangan dan beberapa konvenan internasional yang telah diratifikasi
oleh Indonesia.
Walaupun ha katas memilih dan dipilih telah diatur sedemikian rupa melalui
peraturan perundang-undangan, tetapi masih terjadi kasus pelanggaran hak
khususnya hak untuk memilih secara bebas, jujur dan rahasia. Berdasarkan
monitoring media yang dilakukan oleh LBH Surabaya, terdapat beberapa kasus
pelanggaran sebagaimana terdapat dalam Grafik No. 32 berikut:
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Grafik No. 32
Pelanggaran Pemilu
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Kliping Media LBH Surabaya 2019
Berdasarkan Grafik No .. diatas dapat dilihat terjadi 3 (tiga) kasus pelanggaran
pemilu yang berimplikasi pada terjadinya pelanggaran hak politik warga.
Pelanggaran tersebut diantaranya: Pertama, penyediaan TPS khusus dan hilangnya
sebagian jenis hak suara karena didaftarkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) bagi Warga Syiah Sampang yang diungsikan di Rusun Jemundo, Sidoarjo.
Dalam kasus ini, Warga Syiah bukan hanya kehilangan sebagian jenis hak atau kertas
suara, tetapi juga kehilangan hak atas pemilu yang bersifat rahasia dan adil. Karena
dengan dibentuknya TPS khusus ini, Warga Syiah suaranya secara komunitas akan
terbaca lebih banyak memilih calon yang mana. Hal ini juga dapat berdampak pada
keadaan pasca pemilu.
Kedua, Warga Binaan Rumah Tahanan di Sumenep tidak mendapatkan hak
pilih. Sedikitnya terdapat 74 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B,
Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kehilangan hak pilihnya. Pasalnya, 74
orang tersebut tidak mendapatkan C6 (undangan) atau tidak masuk DPT. Rutan Klas
II B ini merupakan TPS 25, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. TPS ini
merupakan tambahan dari jumlah TPS yang sudah ditetapkan KPU sebelumnya.
Ketiga, tidak disediakannya TPS khusus untuk Pasien Rumah Sakit Umum
Daerah Ibnu Sina Gresik. Terdapat 154 pasien RSUD Ibnu Sina Gresik terpaksa tidak
memilih karena Petugas KPU Gresik tidak memberikan pelayanan khusus berupa
logistik dan tempat pemungutan suara bagi pasien. Padahal sebulumunya dari 154
pasien RSUD Ibnu Sina Gresik sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
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BAGIAN VII
POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur
Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi
bahkan setiap tahunnya bertambah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah
salah satu masalah utama bagi negara Indonesia yang harus segera diatasi,
bertambahnya jumlah angka kekerasan yang terjadi menunjukan bahwa Negara telah
gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Banyaknya
regulasi mulai dari daerah, nasional hingga internasional yang mengatur terkait
perlindungan perempuan dan anak tidak menjamin terjadinya pelindungan terhadap
perempuan dan anak.
Dalam banyak kasus yang dipantau dan/atau yang didampingi oleh LBH
Surabaya sepanjang tahun 2019, negara melalui aparatnya tidak cukup aktif
memberikan perlindungan, bahkan ironisnya tidak jarang actor negara salah satunya
aparat penegak hukum yang tidak mempunyai perspektif korban. Hal ini dapat dilihat
mulai dari penanganan perempuan dan anak korban kekerasan khususnya kekerasan
seksual.
1. Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan atau biasa disebut kekerasan berbasis
gender masih sering terjadi bahkan hampir setiap hari ada perempuan yang
mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Pada Pasal 1 Deklarasi
Internasional

Penghapusan

Kekerasan

terhadap

Perempuan

Tahun

1993

menyebutkan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan
umum atau dalam kehidupan pribadi.”
a. Bentuk Kekerasan
Kekerasan yang dialami perempuan terjadi dalam beberapa bentuk, salah
satu contohnya perempuan tidak pernah di pukul oleh suaminya tetapi perempuan
tersebut sering dimaki-maki dengan perkataan yang kasar hal itu menunjukan
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bahwa secara tidak langsung suami telah melakukan kekerasan. Merujuk ke
kententuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menjelasan bentuk-bentuk
kekerasan sebagai berikut:
1) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat;
2) Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3) Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu;
4) Penelantaran Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan

membiarkan

orang

yang

berada

dibawah

tanggungannya

terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan
kehidupan korban.
Dari beberapa bentuk kekerasan yang telah diatur didalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
memang masih kerap terjadi dan dialami kelompok perempuan.
b. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan dapat menyebabkan beberapa dampak terhadap korbannya.
Dampak kekerasan tersebut dibagi dua yaitu :
1) Dampak Fisik, dapat berupa luka fisik, penyakit menular seksual (HIV/AIDS,
sipilis, herpes kelamin, serta kehamilan yang tidak diinginkan;
2) Dampak Psikis yang dimaksud adalah adanya trauma, yaitu suatu kondisi
yang dialami perempuan yang menjadi korban setelah terjadinya kekerasan
terhadap dirinya. Dampak psikis yang biasanya dialami korban :
a) Menangis, sedih;
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b) Cemas, takut, resah bila teringat peristiwa kekerasan yang terjadi pada
dirinya;
c) Tidak percaya diri, tidak bersemangat;
d) Menarik diri dari pergaulan dengan tetangga, teman sebaya atau
keluarga;
e) Putus asa/ingin bunuh diri.
c. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Sepanjang 2019, LBH Surabaya telah melakukan monitoring media dan
pendampingan terhadap kasus-kasus yang berdimensi perempuan yang terjadi di
wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dapat
dilihat dalam beberapa grafik sebagai berikut:
(1) Kasus Kekerasan yang didampingi LBH Surabaya
Sepanjang 2019, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum
terhadap kasus yang berdimensi perempuan sebanyak 15 kasus dengan jumlah
korban sebanyak 15 orang. Selanjutnya dapat dilihat dalam grafik no. 33 berikut:
Grafik No. 33
Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 33 diatas, bentuk kekerasan yang kerap terjadi
terhadap perempuan pada 2019 adalah Kekerasan Fisik (7 kasus). Disusul
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kemudian bentuk kekerasan dalam rumah tangga (4 kasus). Lalu, bentuk
kekerasan selanjutnya adalah kekerasan Non Fisik (3 kasus).
Adapun pelaku kekerasan terhadap perempuan sangat beragam
sebagaimana terdapat dalam grafik no. 34 berikut:
Grafik No. 34
Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 34 diatas menunjukkan, suami menempati posisi
pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, yakni (9 orang). Disusul
pelaku selanjutnya adalah Kelompok Sipil (5 orang) dan Aparat (1 orang).
Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami tidak
terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dikalangan masyarakat
yang menganggap perempuan sebagai manusia yang harus tunduk dan patuh
terhadap suami bagaimanapun keadaannya.
Adapun sebaran kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di
kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana grafik no. 35 berikut:
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Grafik No. 35
Sebaran Wilayah Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 35 di atas, kasus kekerasan terhadap perempuan
banyak terjadi di Kota Surabaya (12 kasus) disusul oleh Kabupaten Gresik, Blitar,
dan Sidoarjo (masing-masing 1 kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula
kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam
Grafik, karena faktor korban tidak ingin melaporkan sebab kasus itu dianggap
adalah aib yang tidak ingin semua orang tahu.
(2) Kasus berdasarkan Pemantauan Media Massa
Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap
hak Perempuan dan Anak di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga Desember
2019. Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data
adalah media cetak dan online yang memuat pemberitaan tentang isu yang
dimaksud.
Sampai dengan Desember 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak adalah 348 kasus dengan 553 korban. Perbedaan antara
jumlah kasus dengan korban dikarenakan dalam beberapa kasus, jumlah korban
bisa lebih dari satu. Misalnya, kasus Pencabulan yang terjadi di Kota Surabaya yang
jumlah korbannya mencapai 15 orang.
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Sesuai dengan hasil Monitoring LBH Surabaya melalui Media Cetak dan
Media Online kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun
sebelumnya. Tahun 2019 ada 145 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan
mencapai 247 korban. Bentuk Kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam
grafik no. 36 berikut:
Grafik No. 36
Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 36 diatas, bentuk kekerasan yang sering terjadi
terhadap perempuan pada 2019 adalah Pemerkosaan (44 kasus). Disusul kemudian
pembunuhan (29 kasus). Lalu, bentuk kekerasan selanjutnya adalah KDRT (17
kasus).
Adapun pelaku kekerasan terhadap perempuan sangat beragam sebagai
mana terdapat dalam grafik no. 37 berikut:
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Grafik No. 37
Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2019
Sama dengan kasus yang didampingi oleh LBH Surabaya, suami menempati
posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, yakni 41 orang.
Disusul pelaku selanjutnya adalah Pacar (34 orang) dan Orang Tidak Dikenal
sebanyak (34 orang).
Adapun sebaran wilayah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan terjadi di lebih separuh kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana
terlihat dalam grafik no. 38 berikut:
Grafik No. 38
Sebaran Wilayah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2019
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Berdasarkan grafik no. 38 di atas, kasus pelanggaran terhadap hak
perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya (37 kasus) disusul oleh Kota Mojokerto
(12 Kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di
kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafik, karena
tidak dapat menjangkau tempat terjadinya peristiwa.
d. Kekerasan terhadap Perempuan Kian Meningkat: Bukti Negara Gagal
Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan
Sepanjang 2019, berdasarkan data klien dan monitoring LBH Surabaya,
tercatat ada 259 Korban kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.
Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran terhadap
perempuan terus mengalami peningkatan. Dengan kata lain, kekerasan terhadap
perempuan masih sering terjadi. Artinya, negara, melalui kebijakan nasional
maupun regionalnya, masih belum mampu memberikan perlindungan dan
keamanan terhadap perempuan sehingga itu menjadi faktor kekerasan terhadap
perempuan terjadi hampir di seluruh Jawa Timur.
Kota Surabaya ibu kota dari Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang
paling banyak dalam setiap tahunnya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan.
Walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah lain terjadi kasus yang sama atau
bahkan lebih tinggi namun tidak banyak dilaporkan oleh korban atau terekspos oleh
media. Namun terlepas dari persoalan itu, Surabaya harus terus melakukan upaya
perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan mengalami kekerasan
dan korban pelanggaran hak asasi manusia.
Sementara itu, lebih mendalam, berdasarkan monitoring media massa dan
data kasus LBH Surabaya pada 2019, kasus Pemerkosaan berjumlah 45 kasus.
Dengan demikian, ini adalah acaman bagi Negara Indonesia khususnya Provinsi
Jawa Timur yang telah gagal dalam melindungi hak perempuan dari bentuk
kekerasan. Maka Negara harus berperan aktif dan mengesahkan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan dan
pemenuhan terhadap hak perempuan.
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum sepenuhnya
mengatur tentang hak perempuan dalam kasus kekerasan. Regulasi tersebut hanya
mengatur tentang sanksi yang diberikan Negara untuk Pelaku Kekerasan tetapi
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perlindungan terhadap korban kekerasan belum diatur secara konprehensif
sehingga banyak perempuan korban kekerasan tidak terpenuhi haknya berupa ha
katas rehabilitasi atau pemulihan terhadap kondisi korban yang mengalami depresi
akibat kejadian kekerasan yang dialamiya.
2. Kekerasan terhadap Anak
Perlindungan terhadap anak dalam tataran regulasi di Indonesia diatur
didalam peraturan perundang-undangan dan beberapa konvenan internasional. Di
Indonesia dasar hukum yang utama adalah :
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah dirubah melalui UU No 35 Tahun 2014;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga;
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia;
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;
6) Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan;
7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak;
9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Mengacu pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini menjelaskan bahwa anak
wajib dapat perlindungan dari kekerasan sehingga orang tua harus berperan aktif
melindungi anak. Istilah perlindungan anak tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UU
Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh,
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berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat,
berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan
penelantaran.
Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
berisi terkait definisi anak, hak anak, perlindungan anak serta kewajiban Negara,
masyarakat dan keluarga. Banyaknya dasar hukum perlindungan anak di Indonesia
juga tidak mengakhiri kekerasan yang dialami oleh anak malah yang terjadi
sebaliknya masih ada anak yang megalami kekerasan.
Masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami Anak

membuat LBH

Surabaya juga melakukan pemantauan mengenai hasil dari pemantauan berisi
tentang Modus, Pelaku, Bentuk Pelanggaran, sebaran wilayah terjadinya kasus
pelanggaran terhadap hak anak.
a. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak berdasarkan pengaduan klien
Pemantauan LBH Surabaya terkait kasus kekerasan anak sangat minim sekali
dikarena selama januari hingga Novemver 2019 kasus kekerasan anak yang datang
secara langsung di Kantor LBH Surabaya ada 5 Kasus dengan 5 Korban yang
tercatat. Adapun Jenis Kekerasan terhadap anak dapat disampaikan dengan grafik
no. 39 berikut:
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Grafik No. 39
Bentuk Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 39 diatas, bentuk kekerasan sering terjadi terhadap
anak pada 2019 adalah Pecabulan dan Pemerkosaan masing-masing ada (2 kasus).
Disusul kemudian Penganiayaan (1 kasus).
Adapun pelaku kekerasan terhadap anak sangat beragam sebagaimana
terdapat dalam grafik no. 40 berikut:
Grafik No. 40
Pelaku Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
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Jika dilihat dari Grafik no. 40 diatas, yang dominan menjadi pelaku adalah
orang tua dan tetangga korban yang masing-masing terdapat (2 Kasus), dan yang
terakhir adalah pihak keluarga ada (1 Kasus) yaitu sepupu dari korban yang tempat
tinggalnya berdekatan dengan rumah korban. Ini artinya, pelaku kekerasan
terhadap anak berada disekitar anak itu sendiri. Sehingga pencegahan dan
pengawasan harus dilakukan secara intens agar tidak terjadi kekerasan terhadap
anak atau jika terjadi kekerasan cepat dapat pertolongan.
Adapun sebaran kasus-kasus kekerasan terhadap Anak terjadi di dua
kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam grafik no. 41 berikut:
Grafik No. 41
Sebaran Wilayah Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 41 di atas, kasus kekerasan terhadap Anak banyak
terjadi di Kota Surabaya (4 kasus) disusul oleh Kab. Bangkalan (1 Kasus). Tidak
menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur
yang masih belum terdeteksi dalam grafik ini yang dapat disebabkan kemungkinan
pihak keluarga korban belum berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialami
korban dikarenakan akses informasi tentang pengaduan, jarak tempuh rumah
korban dan LBH Surabaya terlalu jauh, serta enggannya pihak keluarga membuka
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kasus yang ditimpa korban dikarenakan kasus tersebut sering dipandang sebagai
aib keluarga yang harus dipendam.
b. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak berdasarkan monitoring Media
Massa
Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap
Hak Anak di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga Desember 2019.
Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah
media cetak dan online yang memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud.
Sampai dengan Desember 2019, jumlah korban kekerasan terhadap anak semakin
meningkat, telah terpantau ada 179 kasus dan terdapat 306 korban kekerasan.
Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dapat dilihat dalam grafik
no. 42 berikut:
Grafik No. 42
Bentuk Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring Media LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 42 diatas, pencabulan merupakan jenis kekerasan
yang banyak terjadi, yakni 77 kasus, disusul jenis Pemerkosaan sebanyak 35 kasus.
LBH Surabaya menemukan, dalam satu jenis kasus mempunyai keterkaitan dengan
jenis kasus yang lainnya. Ambil contoh misalkan pelaku melakukan penipuan
sekaligus pemerkosaan yang korbannya anak.
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Adapun sebaran Wilayah kekerasan terhadap anak terjadi di hampir
kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana grafik no. 43 berikut:
Grafik No. 43
Sebaran Wilayah Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring Media LBH Surabaya 2019
Berdasarkan Grafik no. 43 di atas, kasus kekerasan terhadap anak banyak
terjadi di Surabaya (52 kasus) disusul oleh Malang (21 kasus) dan Sidoarjo (14
kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota
di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam Grafik, karena bisa saja kasus
tersebut tidak diberitakan di media cetak maupun media online karena keluarga
takut melaporkan kasus tersebut karena menganggap kasus tersebut adalah aib
keluarga. Adapun pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilihat dalam grafik no. 44
berikut:
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Grafik No. 44
Pelaku Kekerasan terhadap Anak
LBH Surabaya 2019

Sumber: Data Monitoring Media LBH Surabaya 2019
Berdasarkan grafik no. 44 diatas, pelaku kekerasan terhadap anak
mengkhawatirkan karena posisi tertinggi yang melakukan pelanggaran terhadap
hak anak adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Sebanyak 54 kasus orang
tua kandung melakukan kekerasan itu kepada Anak Kandungnya sendiri.
Masih banyak orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak
kandungnya sendiri untuk meluapkan emosi dan nafsu bejatnya tanpa melihat
resikonya yang akan nanti dialami oleh anak. orang tua diharapkan bisa menjaga
dan melindungi anak untuk tidak menjadi korban kekerasan bukan malah
sebaliknya, orang tua sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.
Berikut adalah Pelaku, modus, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya
kekerasan terhadap anak di Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam tabel no. 4
berikut:
Tabel No. 4
LBH Surabaya 2019
No
1.

Pelaku
Orang tua

Modus
1. Memaksa
2. Acaman

Faktor yang Mempengaruhi
1. Terangsang oleh anak sendiri
karena
istri
tidak
lagi
memberikan kepuasan seksual.
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3. Dijanjikan sesuatu

2. Tekanan ekonomi
3. Terpengaruh Konten Pornografi

2.

Guru

1. Mengancam
1. Terangsang karena istri tidak
lagi
memberikan
kepuasan
2. Memberikan Nilai
seksual
Bagus
2. Terpengaruh konten pornografi
3. Memberikan
dan/atau sedang emosi.
hukuman

3.

Teman

1. Mengajak korban
untuk berkumpul
dengan
teman
yang lainnya ke
tempat yang sepi
2. Mengajak
ke
warung internet
3. Mengajak
pesta
minuman keras.
4. Mengajak
kerumah
disaat
sepi

4.

Pacar

1. Memberikan janji 1. Terpengaruh konten pornografi.
untuk menikahi.
2. Suka sama suka.
2. Dijanjikan diberi
sesuatu
yang
korban inginkan
3. Mengajak
kerumah
disaat
sepi
4. Memaksa
menonton video
porno bersamasama

5.

Aparat
penegak
hukum

1. Memaksa
Terpengaruh konten pornografi.
menonton video
porno bersamasama
2. Menjadi
“hukuman”
pengganti
atas
pelanggaran yang
dilakukan di jalan.

6.

Keluarga

1. Memaksa disertai 1. Terpengaruh konten pornografi
ancaman,
2. Tekanan ekonomi,
2. Dijanjikan sesuatu 3. Sudah lama menduda.

1.
2.
3.
4.

Pengaruh minuman keras.
Konten pornografi
Rasa ingin tahu/coba-coba
Ketagihan berhubungan intim.
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3. Meminta tolong,
4. Dipengaruhi oleh
kekuatan gaib.
7.

Orang yang
tidak
dikenal

1. Mengantar
ke Terpengaruh konten pornografi,
tempat yang sepi, tekanan
ekonomi,
dan/atau
merampok,
pengaruh minuman keras.
memaksa disertai
ancaman,
2. Berkenalan
di
Media Sosial
Sumber: Data Monitoring Media LBH Surabaya 2019

Berdasarkan tabel no. 4 diatas, modus yang dilakukan pelaku didominasi
dengan cara mengancam dan menjanjikan sesuatu kepada korban. Modus tersebut
dapat dilakukan oleh pelaku karena disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat
beragam, misalnya terpengaruh konten pornografi, pengaruh minuman keras,
kekuasaan yang tak terbatas dan tak tersentuh hukum, tekanan ekonomi, tidak taat
pada standar operasional yang telah ditetapkan, dan kepuasan seksualitas yang
tidak terpenuhi.
c. Pencabulan terhadap Anak terus mengintai
Sepanjang 2019, berdasarkan data klien dan monitoring LBH Surabaya,
tercatat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 179 Kasus yang korbannya mencapai 306
anak menjadi korban tindak pidana kekerasan. Dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan. Kota
Surabaya tetap menjadi nomor satu sebagai daerah di Jawa Timur yang rawan
terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian, Kota Surabaya masih
belum bisa disebut sebagai Kota Ramah Anak.
Kekerasan Seksual/Pencabulan adalah bentuk kekerasan yang setiap
tahunnya dialami anak, bahkan dalam satu kasus pencabulan lebih dari satu anak
menjadi korban pencabulan. Seperti contohnya yang terjadi di Surabaya terdapat
guru pembina pramuka melakukan pencabulan ke beberapa belasan anak didiknya
serta ada pula guru agama yang melakukan pencabulan terhadap 15 anak yang
mengaji dirumahnya dengan modus Hafalan Amalan.
Bentuk kekerasan ini semakin memperlihatkan bahwa anak masih sangat
rentan untuk menjadi korban kekerasan. Apalagi kemudian, yang paling memilukan
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adalah pelaku kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak merupakan orang tua
korban itu sendiri. Orang tua yang seharusnya mereka memberikan perlindungan
dan menjaga anaknya dengan baik ini malah sebaliknya mereka menjadi pelaku
pelecehan seksual/pencabulan kepada anak kandungnya sendiri hanya untuk
memenuhi nafsu bejatnya yang itu membuat anak menjadi depresi dan merasa
ketakutan bila bersama dengan orang tuanya.
Anak dalam situasi seperti ini sangat merasa takut bahkan depresi karena
perbuatan tersebut selalu muncul dan terekam jelas di pikirannya hingga anak itu
tumbuh dewasa kelak. Sehingga anak tersebut butuh pemulihan secara psikologis
untuk memulaihkan kondisinya kembali meskipun proses itu tidaklah mudah butuh
proses panjang.
Mengamati hal tersebut di atas, Negera tentu harus benar-benar
mengimplementasikan kebijakan yang telah ia buat. Pasalnya, sampai dengan
Desember 2019, tercatat bahwa banyaknya kebijakan di level nasional maupun
regional telah disusun oleh Negara tetapi tidak mengurangi atau memberhentikan
kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, sudah tidak ada alasan lagi bagi
Negara membiarkan anak-anak Indonesia terancam masa depannya.
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BAGIAN VIII
PROBLEM APLIKASI PINJAMAN ONLINE
A. Aplikasi Pinjaman Online Meresahkan
Perusahaan Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) atau yang dikenal dengan istilah
Fintech di Indonesia berkembang sangat pesat dan cepat. Kemudahan yang ditawarkan
oleh Pinjol dalam memberikan pinjaman membuat aplikasi Pinjol ini banyak dipilih oleh
masyarakat ketika membutuhkan dana. Kemudahan yang ditawarkan meliputi proses
transaksi yang sangat mudah karena cukup menggunakan handphone dan tanpa harus
menyiapkan persyaratan yang rumit, pencairan yang relative cepat dan pinjaman
diberikan diberikan tanpa agunan.
Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tersebut, terdapat banyak
permasalahan yang mengancam nasabah Pinjol. Permasalahan tersebut antara lain:
Pertama, besaran bunga dan biaya administrasi dilakukan secara sepihak dan
jumlahnya sangat tinggi. Selain itu, nasabah juga dibebankan biaya penagihan manakala
nasabah tidak membayar tepat waktu yang jumlahnya cukup besar. Kedua, dalam Pinjol
tidak ada ruang komunikasi antara nasabah dengan penyedia Pinjol. Dengan tidak
adanya ruang komunikasi ini membuat nasabah kesulitan untuk melakukan upaya
negosiasi dan/atau untuk mengklarifikasi besaran utang yang harus dibayarkan. Ketiga,
penagihan yang dilakukan oleh Pinjol dilakukan dengan cara intimidatif dan
menyebarkan data pribadi nasabah kepada publik melalui kontak yang tersimpan di
handphone debitor/nasabah/konsumen. Keempat, banyak aplikasi Pinjol illegal yang
tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain illegal, aplikasi Pinjol ini
berdasarkan temuan OJK ternyata banyak yang berasal dari luar negeri.
Saat ini yang paling menjadi keluhan dan meresahkan nasabah adalah cara
penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol. Penagihan dari pihak Pinjol yang
menggunakan jasa debtcollector dilakukan dengan cara intimidatif dan menyebarkan
data atau informasi pribadi sehingga membuat nasabah harus menanggung beban
psikologis hingga mengalami masalah ditempat kerja dan lingkungan keluarganya. Hal
ini karena pihak Pinjol dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak
pembayaran dilakukan dengan cara menyebarkan informasi pribadinya kepada semua
contact person yang ada di handphone nasabah, tanpa terkecuali keluarga dan tempat
kerja nasabah. Akibatnya, terdapat nasabah yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja
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(PHK) dari tempat kerjanya, dan ada pula nasabah yang mengalami masalah keretakan
hubungan keluarga akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol. Jumlah
pengaduan yang masuk ke LBH Surabaya sepanjang 2019 mencapai 76 pengaduan
dengan jumlah korban sebanyak 126 orang. Adapun jumlah aplikasi Pinjol yang
diadukan sebanyak 1.437 aplikasi dengan rincian sebanyak 38 aplikasi terdaftar di OJK
dan sisanya sebanyak 1.309 tidak terdaftar alias illegal.
Penyebaran data pribadi ini tentu merupakan pelanggaran hak privasi nasabah.
Akan tetapi walaupun menjadi korban, nasabah kesulitan untuk melakukan upaya
hukum, baik perdata maupun pidana. Sulitnya akses terhadap pemilik Pinjol dan tidak
adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi
menjadi alasan sulitnya nasabah untuk menempuh jalur hukum.
Negara juga sampai saat ini cenderung pasif dan mengembalikan permasalahan
ini kepada masyarakat dengan dalih urusan privat atau keperdataan antara nasabah
dengan produsen dalam hal ini pihak Pinjol. Padahal perlindungan data pribadi
merupakan bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas perlindungan privasi
warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan
beberapa peraturan perundang-undangan turunannya. Sehingga Negara berkewajiban
untuk melindungi hak asasi warganya.
Pelanggaran terhadap data pribadi kedepan sepertinya akan semakin marak jika
melihat trend global dan perkembangan teknologi saat ini. Untuk itu maka Negara harus
segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan
data pribadi secara komprehensif. Perlindungan data pribadi yang tersebar dibeberapa
peraturan perundang-undangan saat ini tidak cukup mampu untuk melindungi data
pribadi setiap warganya. Akibat tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur
tentang data pribadi ini, nasabah tidak cukup punyak power untuk melakukan upaya
hukum.
B. Negara harus hadir
Terhadap banyaknya permasalahan pinjol yang kian meresahkan, Negara harus
hadir guna memberikan perlindungan terhadap warganya. Kehadiran negara bisa
melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk
penindakan terhadap aplikasi pinjol yang dalam melakukan penagihan dilakukan secara
melawan hukum.
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Otoritas Jawa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan
pengawasan dan penindakan terhadap lembaga keuangan harus berperan aktif
melakukan ditingkatkan mengingat banyak Aplikasi Pinjol illegal. OJK harus aktif
memantau peredaran aplikasi pinjol illegal yang kian meresahkan masyarakat yang
meminjam uang ke pinjol. Untuk memantau pinjol, OJK harus menguatkan kordinasi
dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
mengingat Aplikasi Pinjol berbasis teknologi. Aplikasi Pinjol illegal harus segera diblokir
dan memberikan sanksi tegas kepada Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan dengan
cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabahnya.
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BAGIAN IX
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI JAWA TIMUR
A. Catatan Kritis Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Nasional di Jawa
Timur
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 NRI Tahun 1945 berlandaskan pada Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Konsekuensinya, negara menjadi
wajib hadir untuk melakukan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, 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 penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, dan pemajuan HAM, diwujudkan dalam bentuk kebijakan hukum dan
penyediaan dana bantuan.
Pada tahun 2019 Pemerintah telah melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak
524 organisasi bantuan hukum (OBH) yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Propinsi
Jawa Timur menempati posisi terbanyak jumlah organisasi bantuan hukum yaitu
sebanyak 61 OBH. Namun meskipun dengan banyaknya OBH yang ada di Jawa Timur,
kebijakan bantuan hukum nasional belum mengjangkau dan meluas untuk mewujudkan
akses keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini
disebabkan mulai dari jumlah persebaran OBH yang tidak merata, kategorisasi
penerima bantuan hukum, standar kualitas layanan bantuan hukum, besaran anggaran
bantuan hukum, kapasitas pemberi bantuan hukum serta belum sinerginya
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
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Catatan verifikasi dan akreditasi OBH secara nasional pada tahun 2019 sebanyak
864 OBH yang mendaftar dan terdapat 320 OBH yang tidak lolos verifikasi dan
akreditasi. Hal tersebut menimbulkan persoalan antara lain belum adanya standart
yang jelas dari BPHN dalam melakukan verifikasi dan akreditasi OBH, sehingga dalam
verifikasi dan akreditasi OBH periode 2019-2021 terdapat beberapa catatan
ketidaklulusan OBH antara lain; kasus atas nama Advokat lain yang tidak terdaftar,
kasus atas nama OBH lain atau cabang lain, kasus atas nama law office/firma hukum,
Klien bukan orang miskin, berkas perkara berbeda dengan judul perkara, surat kuasa
tanpa register pengadilan, pemalsuan dokumen dalam berbagai modus, pemalsuan
stempel kepolisian, surat kuasa setelah putusan pengadilan, meng-edit putusan dan
penunjukan hakim, memanipulasi foto kegiatan penyuluhan hukum, kantor berubah
menjadi butik, toko, rumah dijual, kantor tidak representatif/tidak layak dan manipulasi
tandatangan surat kuasa dan peserta penyuluhan hukum.
Berdasarkan persoalan diatas mengenai proses verifikasi dan akreditasi OBH
dapat dlihat jika kebijakan bantuan hukum jangan sampai dijadikan ajang bagi OBH
untuk melakukan manipulasi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
miskin, ketersediaan anggaran negara dalam implementasinya haruslah tepat sasaran.
Oleh karena itu dibutuhkan system pengawasan bagi pelaksanaan layanan bantuan
hukum, baik melalui BPHN ataupun melalui organisasi profesi advokat ketika advokat
melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan kebijakan bantuan hukum.
B. Mendorong Regulasi Kebijakan Bantuan Hukum Tingkat Lokal di Jawa Timur
dalam Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan
Undang-Undang

Nomor

16

Tahun

2011

tentang

Bantuan

Hukum

mengamanatkan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu daerah dapat mengalokasikan
anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah, yang mana ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum
di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perda Bantuan Hukum yaitu Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskinyang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
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Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Berdasarkan tracking media ada beberapa daerah di Jawa Timur yang sudah memiliki
Perda bantuan hukum diantaranya Kab. Tulungagung, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi,
Kab. Pasuruan, Kab. Trenggalek, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab.
Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Kediri, Kota Madiun, Kab. Madiun dan yang terbaru
adalah Kota Surabaya. Dari 14 daerah yang memiliki Perda Bantuan Hukum, hanya
beberapa daerah saja yang memiliki Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang
bantuan hukum. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan bantuan hukum dengan
menggunakan anggaran daerah tidak bisa dilaksanakan.
Munculnya kendala di tingkat implementasi ini pada dasarnya disebabkan oleh
kekhawatiran dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran bantuan hukum. Sehingga
regulasi yang ada hanya berhenti di tingkat Perda saja, tidak diikuti dengan aturan yang
lebih teknis dalam bentuk peraturan/keputusan kepala daerah. Salah satu solusinya
adalah perlu ada petunjuk teknis di tingkat nasional bagi penganggaran bantuan hukum
di daerah untuk dapat dimasukan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Realisasi kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 ini
masih jauh dari harapan dan jauh dari konsep sebetulnya bantuan hukum. Kerena
penerapan kebijakan bantuan hukum di daerah masih sebatas memenuhi aspek
prosedural dan seakan-akan pemerintah masih setengah hati dalam pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, sudah semestinya regulasi bantuan di daerah dengan pemberian
tanggung jawab kepada negara untuk melakukan pembiayaan dengan beberapa alasan:
1. Jumlah pencari keadilan yang dapat mengakses dana bantuan hukum Provinsi
Jawa Timur serta bantuan hukum tingkat Kabupaten/Kota masih sangat kecil,
dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan
hukum di Jawa Timur. Hal ini disebabkan sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum maksimal;
2. Layanan bantuan hukum di Jawa Timur yang didanai oleh APBD Provinsi atau
Kabupaten/Kota di tahun 2019 hanya sebatas layanan litigasi dan kasus banyak
ditangani adalah narkotika, oleh karena itu di sebagian besar Perda Bantuan
Hukum Kabupaten terdapat pembatasan kasus yang ditangani oleh OBH yaitu
salah satunya perkara Narkotika. Namun pembatasan tersebut justru
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bertentangan dengan hak konstitusional itu sendiri karena semua warga negara
sama kedudukannya di hadapan hukum;
3. Belum adanya pemerataan OBH di daerah-daerah sehingga terjadi ketimpanan
ratio pencari keadilan dengan OBH. Jumlah OBH di Jawa Timur sebanyak 61 OBH
untuk 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
4. Dana bantuan hukum yang dialokasikan oleh Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten/Kota masih sangat kecil;
5. Perluasan pemberi bantuan hukum sebagai amanat UU Bantuan Hukum saat ini
hanya advokat saja, peran paralegal pelum dimaksimalkan sampai desa-desa dan
belum terkoneksi dengan program paralegal berbasis desa Kementerian Desa
serta belum adanya sinergitas kepada kampus-kampus dengan melibatkan dosen
dan mahasiswa;
Selain itu, kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal di Kabupaten/Kota tersebut
sampai dengan saat ini masih belum bisa dilaksanakan mengingat masih dilakukan
harmonisasi dan menunggu peraturan pelaksana dari regulasi tersebut.
Tabel No 5
Regulasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Jawa Timur
LBH Surabaya 2019
No.

Pemerintah

Regulasi
-

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin

1.

Peraturan

Daerah

Nomor

3

Tahun

2015

tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk

Timur

Masyarakat Miskin
-

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2012 Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

2.
3.

Kabupaten

-

Tulungagung
Kabupaten
Gresik

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin

-

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Kabupaten

-

Banyuwangi
Kabupaten

Hukum untuk Masyarakat miskin
-

-

-

-

-

-

-

Kota
Surabaya

Daerah

Nomor

5

Tahun

2015

tentang

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Bantuan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

-

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

-

Madiun
Kota Madiun

Peraturan

Hukum untuk Masyarakat Miskin

Kediri
Kabupaten

tentang

Miskin

Sampang
Kabupaten

2014

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Pamekasan
Kabupaten

Tahun

Hukum untuk Masyarakat Miskin

Malang
Kabupaten

5

Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Lumajang
Kabupaten

Nomor

Miskin.

Jember
Kabupaten

Daerah

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Trenggalek
Kabupaten

Peraturan

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Pasuruan
Kabupaten

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin

-

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin

-

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bahwa selain minimnya regulasi di tingkat lokal, penyelenggaran bantuan
hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 masih berkutat pada penanganan
kasus hukum murni saja terutama litigasi, bentuk kegiatan non litigasi tidak berjalan
akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai kegiatan apa saja yang dapat dilakukan
dalam pemberian bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum belum menyasar pada
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penanganan-penanganan kasus yang bersinggungan dengan kelompok rentan atau
kelompok korban misalnya kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas
etnis, minoritas gender dan kasus-kasus inklusi sosial lainnya. Strategi resolusi konflik
dan penanganan konflik sosial belum menjadi desain besar dalam pemberian bantuan
hukum. Salah satu kendalanya adalah dalam kebijakannya yang mengatur syarat
permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya bisa dibuktikan dengan
surat keterangan miskin dari Kelurahan atau Kepala Desa, sehingga kelompok rentan
akan sulit mengakses hak tersebut.
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,
dan kewirausahaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur perlu 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. 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, minoritas gender dan kasus-kasus inklusi
sosial lainnya tidak hanya terbatas OBH. Misalnya pelibatan paralegal desa untuk
penanganan kasus-kasus di desa. 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.
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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.
Untuk memaksimalkan implementasi regulasi bantuan hukum di tingkat lokal
perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan
hukum di Jawa Timur, khususnya Perda Kabupaten/Kota sehingga dapat segera
diimplementasikan. Serta mendorong daerah-daerah yang belum memiliki regulasi
bantuan hukum segera menginisiasi Perda Bantuan Hukum. Adapun daerah-daerah
yang belum punya regulasi bantuan hukum yaitu sebanyak 24 Kabupaten/Kota.
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BAGIAN X
REKOMENDASI
1. Pemerintah Pusat dan Daerah harus memastikan dan menjamin hak-hak masyarakat
miskin dan marjinal yang rentan terlanggar hak asasi manusia akibat adanya karpet
merah kemudahan investasi untuk kepentingan oligarki yang dilakukan oleh
Pemerintahan Jokowi Periode II;
2. Pemerintah baik Pusat dan Daerah menjamin terlaksananya komitmen negara
hukum, demokrasi serta hak asasi manusia di Jawa Timur;
3. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus dapat mencegah dan menindak tegas
setiap pelanggaran-pelanggaran di sektor perburuhan yaitu mencegah adanya PHK
Massal, jaminan upah layak, memaksimalkan pengawasan serta melakukan
penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran
ketenagakerjaan di Jawa Timur;
4. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus hadir dalam pemenuhan hak-hak
masyarakat yang terampas ruang hidupnya, salah satunya adalah masyarakat yang
tergusur dari tempat tinggalnya akibat adanya pembanguan infrastruktur,
keindahan kota, penyelesaian konflik agrarian serta akibat adanya kran investasi
yang massif di Jawa Timur;
5. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus membuat kebijakan dalam perlindungan
pembela Hak Asasi Manusia yang memperjuangkan haknya serta memastikan tidak
ada kriminalisasi bagi para pembela hak asasi manusia;
6. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus membuat kebijakan dalam hal
perlindungan perempuan, anak, kelompok minoritas agama serta minoritas gender
dan identitas yang selama ini menjadi kelompok rentan yang terlanggar haknya
serta memastikan tidak ada pelanggaran serta diskriminasi kepadanya;
7. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait
dengan perkembangan teknologi keuangan yaitu pinjaman online yang sangat
meresahkan masyarakat serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap para
aplikator pinjaman online yang illegal;
8. Pemerintah Pusat harus membuat perubahan kebijakan bantuan hukum di tingkat
nasional untuk memastikan akses keadilan yang meluas kepada masyarakat miskin
dan marjinal, serta pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendorong adanya
regulasi bantuan hukum di tingkat Kabupaten/Kota serta memaksimalkan
implementasi kebijakan bantuan hukum di daerah dengan membuat peraturan
pelaksana yang berupa Keputusan/Peraturan Kepala Daerah untuk implementasi
penyelenggaraan bantuan hukum.
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