CATATAN AKHIR TAHUN (CATAHU) LBH SURABAYA TAHUN 2020
Bangkitnya Rezim Otoritarian Di Tengah Pandemi Covid-19
PENULIS :
Abd. Wachid Habibullah S.H, M.H.
Habibus Shalihin S.H
Moh. Soleh S.H
Jauhar Kurniawan S.H
Yaritza Mutiaraningtyas S.H
Achmad Roni, S.H
M. Ramli Himawan, S.H
Moch. Dimas Prasetyo, S.H
Taufiqurochim, S.H
Hamdi Fadli, S.H.
EDITOR :
Achmad Roni, S.H
M. Ramli Himawan, S.H
DATA STATISTIK :
Moch. Dimas Prasetyo, S.H
Taufiqurochim, S.H
Hamdi Fadli, S.H.
DESIGN COVER
M. Ramli Himawan, S.H

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
Jalan Kidal No. 06 Pacar Keling Surabaya
Telp : (031) 50222273
Email : bantuanhukumsby@gmail.com
Website : www.bantuanhukumsby.or.id

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

1

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

2

DAFTAR ISI

9BAGIAN I

LAYANAN BANTUAN HUKUM
LBH SURABAYA
Layanan Konsultasi Hukum;
Penanganan Kasus;

40BAGIAN II

KONDISI HAK ASASI MANUSIA
DALAM BIDANG PERBURUH
Pelanggaran Hak Perburuhan Secara Umum;
Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun
2020;
Negara Abai Terhadap Hak Pekerja di Tengah
Pandemi Covid-19;
Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran;
Catatan Kritis Undang-undang Nomor 11 tahun
2020 Tentang Cipta Kerja (OMNIBUS LAW);

59BAGIAN III

KONDISI HAK ASASI MANUSIA
DALAM BIDANG TANAH DAN
LINGKUNGAN
Konflik Agraria di Tengah Pandemi Covid-19;
Perjuangan Masyarakat Desa Pakel Banyuwangi
Merebut Hak Atas Tanah;
Kriminalisasi Masyarakat Ngrangkah Sepawon
Kediri;
Pandemi Covid-19 Tak menghentikan Perusakan
Lingkungan;
Konflik Pertambangan Gunung Tumpang Pitu
Banyuwangi;
Upaya Kriminalisasi Warga Tumpang Pitu
Banyuwangi;

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

93BAGIAN IV

KONDISI HAK ASASI MANUSIA
DALAM BIDANG MISKIN KOTA
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) “Disuruh
Pergi Tanpa Solusi”;
Penggusuran Rumah/Bangunan Liar “Yang Tak
Berhak Silahkan Beranjak”;
Dampak Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Kota;

97BAGIAN V

KONDISI HAK ASASI MANUSIA
DALAM HAL SIPIL POLITIK
Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Berpendapat
dan Berkespresi di Jawa Timur;
Proses Hukum yang tidak fair terhadap Pelaku
Demonstrasi Tolak Omnibuslaw;
Tindakan Kekerasan dan Represif Aparat;
Persekusi Minoritas Gender dan Populasi Kunci;

105BAGIAN VI
KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK
Kasus Kekerasan thd Perempuan dan Anak di
Jatim;
Kekerasan Gender Berbasis Online;
unfair trial Penanganan Kasus Perempuan;
Kekerasan Berbasis Gender Online;
Urgensitas RUU PKS;

119BAGIAN VII

PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM DI JAWA
TIMUR
Kebijakan Bantuan Hukum Tingkat Lokal
Evaluasi Kebijakan Bankum Pusat

3

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 2020 ini, mengenai
penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya sepanjang tahun 2019
khususnya dan berkaitan pula dengan upaya advokasi persoalan perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di sektor perburuhan,
miskin kota, tanah, lingkungan, hak sipil dan politik, kebijakan bantuan hukum, serta
berkaitan dengan isu perlindungan Perempuan dan Anak.
Sajian informasi LBH Surabaya berupa Catatan Akhir Tahun 2020 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 2020 di masa Pandemi Covid19, 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 nonlitigasi, 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 2020,
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 data terkait buruh di Jawa Timur yang berdampak adanya
Pandemi Covid-19 ini. 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 pengesahan Omnibus Law UU Cipta kerja cluster
Ketenagakerjaan juga akan berdampak pada hak hak pekerja di Jawa Timur.
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, penataan
wilayah kota dan pelebaran jalan, penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
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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 jalanan 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 2020, LBH Surabaya fokus pada isu masih banyaknya konflik agraria yang tidak
terselesaikan pada tahun 2020 tercatat sebanyak puluhan kasus konflik agraria yang
tersebar di seluruh Jawa Timur dengan luasan lahan konflik seluas ribuan 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 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 masih 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, kasus perampasan lahan di bulak banteng Bandarejo
dan Di Desa Pakel licin Banyuwangi membuktikan masyarakat telah dirampas ruang
hidupnya. 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 yang sedang melakukan Reklaiming atau merebut kembali
pengelolaan hutan tanah mereka, 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.
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Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di bidang hak-hak sipil dan politik
tahun 2020. 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 buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi
demo tolak Omnibus Law di berbagai wilayah di Jawa Timur, 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 serta 3 orang mahasiswa yang dituduh melakukan
vandalisme di Kota Malang menunjukan tidak adanya komitmen negara dalam
melindungi warga masyarakat yang memperjuangkan haknya. Kasus Rasisme juga
terjadi di Surabaya, yang 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 2020
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 Undang-Undangan
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 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta
pelaksanaan kebijakan bantuan hukum secara nasional masih belum efektif. Problem
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mengenai tidak merata persebaran OBH serta berkaitan dengan kualitas layanan serta
pengawasan layanan bantuan hukum oleh pemerintah menjadi catatan. UndangUndang Bantuan 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 2020 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 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 2020
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ini, LBH Surabaya memberikan judul: “Bangkitnya Rezim Otoritarian Di Tengah
Pandemi Covid-19”. 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 dengan disahkannya
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang melanggengkan 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 mensahkan Omnibus Law dalam masa Pandemi Covid-19, yang berdampak 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 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 2020

Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.
Direktur
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BAGIAN I
LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH SURABAYA TAHUN 2020
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. Dalam masa pandemic LBH
Surabaya melaksanakan layanan bantuan hukum secara online melalui email sebagaimana
jam operasional sebagaimana diatas.
1. Jumlah Kasus
Sepanjang tahun 2020 (per 01 Desember 2020), LBH Surabaya telah menerima
permohonan layanan bantuan hukum sebanyak 336 kasus atau pengaduan. Jumlah ini
menurun dari tahun sebelumnya akibat adanya pandemic Covid-19 yang berjumlah 594
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 2011 s/d 2020

Sumber : Data Klien dan SIMPENSUS LBH Surabaya 2011 s/d 2020
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Dari 336 permohonan yang masuk dan diterima oleh LBH Surabaya. Adapun
penerima manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Surabaya
sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 2.133 orang yang terdiri dari laki-laki dewasa
977 orang, perempuan dewasa 608, anak laki-laki 283, dan anak perempuan 265 yang
meliputi klien sendiri, masyarakat dan kelompok masyarakat yang diwakili serta
keluarganya.
2. Sebaran Klien
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah warga Kota
Surabaya sebanyak 57,58% atau sebanyak 243, kemudian disusul Sidoarjo sebanyak
4,98% atau sebanyak 21 dan warga luar Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,50% atau
sebanyak 19. 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 :
Grafik No. 2 :
Sebaran Klien
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
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
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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 2020 tidak
dapat direalisasikan karena belum ada peraturan pelaksananya berupa Peraturan Wali
Kota. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang sudah lebih dulu mempunyai kebijakan
bantuan hukum dan sudah dapat diakses oleh masyarakat miskin.
3. Jenis Masalah Hukum
Adapun jenis masalah hukum yang diadukan oleh masyarakat Jawa Timur
kepada LBH Surabaya sepanjang tahun 2020 adalah sebagaimana terdapat dalam grafik
no. 3 berikut:
Grafik No. 3 :
Jenis Masalah Hukum Dalam Layanan Konsultasi Hukum
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
Dari Grafik No. 3 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. 4 :
Kasus Perdata
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
Berdasarkan grafik diatas (grafik No. 4), kasus perburuhan atau hubungan
industrial selalu menjadi kasus yang terbanyak diadukan atau dikonsultasikan ke LBH
Surabaya, hal ini yang membuktikan jika masih banyak nya relasi timpang antara buruh
dan pengusaha. Kasus terbanyak kedua adalah kasus hutang piutang kebanyakan
dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi yang tiba-tiba mengalami masalah tanpa
dapat diperhitungkan sebelumnya. Dengan maraknya kasus hutang piutang, diperlukan
pemahaman hukum masyarakat tentang hukum perdata mengingat permasalahan
hutang piutang 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. 5 :
Kasus Pidana
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
Dalam kasus pidana, pada tahun 2020 permasalahan yang banyak diadukan atau
dikonsultasikan ke LBH Surabaya adalah permasalahan penipuan dan penggelapan. Hal
ini tidak terlepas dari banyaknya kurangnya pemahaman hukum masyarakat sehingga
masyarakat banyak yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.
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c. Tata Usaha Negara
Grafik No. 6 :
Kasus TUN
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
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 2020, kasus Struktural dan Non-Struktural yang ditangani oleh
LBH Surabaya adalah sebagaimana Grafik 7 berikut:
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Grafik No. 7 :
Sifat Kasus Klien
LBH Surabaya Tahun 2019

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
b. Pelanggaran HAM
Dari 87 kasus struktural sebagaimana Grafik No. 7 di atas, Pelanggaran HAM
yang terjadi dalam kasus tersebut terbanyak adalah berhubungan hak-hak perburuhan,
yakni sebanyak 48 kasus, yang kedua adalah kekerasan terhadap perempuan sebanyak
16 kasus . 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)
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 8 berikut :
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Grafik No. 8 :
Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
c. Pelaku Pelanggaran HAM
Adapun pelaku pelanggaran HAM yang diadukan ke LBH Surabaya yang
terbanyak adalah Perusahaan Swasta sebanyak 49 kasus pelanggaran, sebagaimana
dalam Grafik No. 9 berikut :
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Grafik No. 9 :
Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
5. Tingkat Pendidikan Klien
Masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang tahun 2020 paling banyak
berpendidikan terakhir SLTA, yakni sebanyak 145 atau 45,61%. Namun jika
diakumulasikan dengan mereka yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD dan SLTP,
maka jumlahnya menjadi 61,62% (lihat Grafik 10). 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. 10 :
Tingkat Pendidikan Klien
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
6. Pekerjaan, Penghasilan dan Status Tempat Tinggal
a. Pekerjaan
Sementara itu, pekerjaan masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang
Tahun 2020 sebagian besar adalah Karyawan Swasta (Buruh), yakni sebesar 131 orang
Lebih jelasnya lihat Grafik No. 11 berikut :
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Grafik No. 11 :
Pekerjaan Klien
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
b. Penghasilan
Sedangkan penghasilan dari masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah
sebagian besar memiliki penghasilan dibawah UMK Kota Surabaya yaitu sebanyak
64.00%, sedangkan sisanya sebesar 36% mengaku sudah memiliki penghasilan diatas
UMK Kota Surabaya. lebih jelasnya dapat dilihat di Grafik No 12 berikut :
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Grafik No. 12 :
Penghasilan Klien
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
Dengan penghasilan dibawah UMK Kota Surabaya yang mencapai 64.00%
sebagaimana terdapat dalam Garfik No. 12 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.
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c. Status Tempat Tinggal
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya mengaku tidak tinggal
di rumah/tempat tinggal milik mereka sendiri. Hanya 34,12% yang mengaku bertempat
tinggal di rumah milik mereka sendiri, selebihnya tinggal di rumah orang tua/keluarga
(41,94%), kontrak/sewa/kost (21,08%), rumah dinas (0,95%), milik orang lain
(0,95%) dan kredit/KPR (0,24%). Lihat Grafik No. 14 berikut:
Grafik No. 13 :
Status Tempat Tinggal Klien
LBH Surabaya Tahun 2020

Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2020
B. Penanganan Kasus
1. Non Litigasi
Tabel No. 1:
Penanganan Kasus Non-Litigasi
YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2020
No

NAMA KASUS

CAPAIAN/PROGRES

URAIAN SINGKAT KASUS

1

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

Audensi
dengan
Bupati
Pasuruan,
Kantor Staf Presiden,
BPN
Pusat
dan
Mendagri
serta
menyurati
lembaga
negara lainnya

Kasus ini berkaitan dengan hak
atas
tanah, perumahan dan
pekerjaan
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

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

21

Pasuruan

2

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
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.
Penolakan alih Putusan Mahkamah Kasus ini berkaitan dengan hak
fungsi Waduk Agung atas Sengketa atas lingkungan yang baik dan
Sepat
oleh Informasi
yang sehat.
Warga
memenangkan warga 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
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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.
Konflik
Sengketa
Lahan Warga
Bulak Banteng
Bandarejo

Pengorganisiran
Masyarakat
Bulak
Banteng Bandarejo,
sudah
terbentuk
organisasi perjuangan
warga
dan
mengadakan
peningkatan kapasitas
kepada warga secara
rutin setiap setengah
bulan

3

Kasus ini berkaitan dengan hak
atas
tanah, perumahan dan
pekerjaan
Sengketa tanah antara Tentara
Nasional Indonesia-Angkatan Laut
(TNI AL) Lantamal V dengan warga
Bulak Banteng Bandarejo Rw.03. Yang
terdampak ada 310 KK atau 1200
Jiwa dengan luasan ±400 hektar.
Penguasaan tanah yang sudah
ditempati oleh masyarakat Bulak
Banteng Banderejo sudah sejak tahun
1929
sebelum
kemerdekaan.
Mayoritas yang menjadi penunjang
penghidupan
sehari-harinya
masyarakat Bulak Banteng Bandarejo
adalah Petani Tambak, Nelayan dan
Kuli Bangunan.
Masyarakat Bulak Banteng Bandarejo
menguasai tanahnya ada yang sudah
mempunyai akta otentik alas hak
berupa SHM, Liter C/Petok D dan juga
warga membayar PBB (Pajak Bumi
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Bangunan) dan bahkan Pemerintah
Kota
Surabaya
juga
sudah
memberikan Izin untuk mendirikan
Bangunan dengan mengeluarkan
Surat
IMB
(Izin
Mendirikan
Bangunan) untuk di wilayah Bulak
Banteng Bandarejo.
Kasus ini bermula adanya TNI-AL
Lantamal V menggangap masyarakat
yang berpenghuni di Bulak Banteng
Bandarejo adalah penghuni liar. TNIAL Lantamal V mengklaim tanah yang
saat ini dikuasai oleh warga Bulak
Banteng Bandarejo merupakan aset
tanah milik BMN TNI AL berdasarkan
bukti
kepemilikan
diantaranya
berupa Peta Minut Plant Zeni Tempur
Koda V Brawijaya tahun 1920,
Statbload 1659 tahun 1940, Surat
keterangan
Asisten
Wedono
Nyamplungan Soedarsono tanggal 14
Agustus 1954 yang isinya tentang
ALRI
(angkatan
laut
republik
indonesia) telah mengganti rugi
kepada 114 kepala keluarga pada
tahun 1954.
Sejak tahun 2015 TNI AL lantaman V
melakukan
Intimidasi
dan
Kriminalisasi
kepada
warga,
diantaranya: TNI AL-Lantamal V
memberikan surat peringatan I, II
dann III kepada warga untuk segera
mengosongkan dan membongkar
bangunan yang masyarakt tempati.
TNI-AL Lantamal V juga mengirimkan
surat kepada Bakesbangpol dan
ditembuskan kepada Wali Kota
Surabaya, PDAM Surabaya, PLN
Tanjung Sadari, Kadispenduk Capil
Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung
Perak dan Camat Kenjeran untuk agar
menutup
PDAM,
PLN
dan
Administrasi
kependudukan
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4

masyarakat Bulak Banteng Bandarejo.
Perkembangan terakhir saat ini TNIAL menutup akses jalan warga yang
menuju perkampungan, sehingga
akses jalannya wargaterhambat dan
juga sejak tahun 2015-sekarang,
warga dilarang membawa material
bangunan ke perkampungan sehingga
ada rumah warga yang sudah retak
dan bahkan juga sudah ada yang
roboh. Apabila ada warga yang
membawa material bahan bangunan
itu di berhentikan di penjagaan Pos
TNI-AL Lantamal sebelum masuk ke
perkampungan warga.
Sengketa
Bipartit dan Tripartit Kasus ini berkaitan dengan hakHubungan
sudah dilakukan akan hak Perburuhan (Upah, THR,
Industrial
menghasilkan
Pesangon)
Bahwa pada bulan januari-oktober
Kasus Garden Perjanjian Bersama
Pallace
2020 upah para pekerja/buruh yang
Surabaya
sejumlah 140 orang tidak dibayar
oleh pihak menejemen dengan alasan
hotel ditutup sementara dikarenakan
adanya proyek pembangunan alunalun balai kota Surabaya.
Untuk membuka perundingan agar
bisa membahas beberapa pelangaran
Hak-hak yang dilanggar maka
melakukan Aksi mogok Keja mulai
September – desember 2020;
Beberapa pekerja/buruh melakukan
klarifikasi tentang Upah, tunjangan
hari raya ke agamaan namun pihak
menenjem melakukan PHK sepihak,
Selanjutnya setelah mendapatkan
PHK maka para pekerja/buruh
melakukan perundingan, Bipartid,
Tripartid untuk menagih semua hak
yang belum dibayarkan oleh pihak
menejemen.
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Pada saat tripartid menghasilkan
beberapa perjanjian bersama (PB)
yang berisikan tentang pembayar
Upah, THR, Serta Pembahasan
Pesangon.

Sengketa
Reklaiming lahan
Lahan Warga
Desa
Pakel
Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak
atas tanah
Masyarakat
Desa
Pakel
dalammempertahankan
tanahnya
adalah berdasarkan Sertifikat Izin
Membuka Tanah (ActaVan Verwizing)
tertanggal 11 Januari 1929 yang
diberikan kepada leluhur warga
DesaPakel atas nama Doelgani, Karso
dan
Senen.
Dalam
dokumen
berbahasa
Belanda
yangditandatangani oleh Achmad
Noto Hadi Soerjo yang menjabat
sebagai BupatiBanyuwangi saat itu,
tercantum izin untuk membuka tanah
yaitu seluas 4000 bahu atau3000
hektar. yang mana sampai saat ini
Kurang Lebih 330 hektar diantaranya
telahmenjadi Hak milik masyarakat
berupa,
Sawah,
Kebun
dan
Pemukiman, 351 hektar menurut
ketrangan warga diduga dirampas
oleh PT Bumi Sari dan Kurang Lebih
875 hektar diduga dirampas oleh
Perhutani KPHBanyuwangi Barat

Sengketa
Hubungan
Industrial
Kasus
Ibu
Suwarti
pekerja Butik

Kasus ini berkaitan dengan Hak
Pesangon Pensiun
Ibu Suwarti bekerja di Butik Austin
Milik Vera Wati pandoyo sejak tahun
1983. Hingga tahun 2020, Ibu Suwarti
terhitung sudah bekerja selama 37

5

6

Tripartit I,II dan III
sudah selesai dan
dihadiri oleh kuasa
hukum Pengusaha
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tahun.
Vera
Wati
Pandoyo
menyampaikan secara lisan lewat
telphone kepada Prinsipal kalau mau
dipensiunkan dan pesangonnya yang
akandiberikan
hanya
sebesar
Rp.14.000.000. Sedangkan menurut
pasal 167 Hak uang pensiun yang
seharusnya diterima Ibu Suwarti
sebesar Rp.135.200.000.
Upah Ibu Suwarti setiap harinya
tahun 2020 sebesar Rp.115.000, jika
dihitung kalkulasi perbulan sebesar
Rp. 3.450.000. Sehingga upah yang
diterima di bawah UMK Surabaya.
Selama bekerja Ibu Suwarti tidak
ikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
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2. Litigasi
Tabel No. 2:
Penanganan Kasus Litigasi
YLBHI – LBH Surabaya Tahun 2020
No NAMA KASUS
1

CAPAIAN/PROGRES

URAIAN SINGKAT KASUS

Pra Peradilan Putusan Pra Peradilan Kasus ini berkaitan dengan hak
kasus
Menolak Permohonan atas penghidupan yang layak.
Kasus ini bermula ketika seorang
Kriminalisasi
karena Daluarsa
Petani
petani yang merupakan anggota
Songgon
LMDH menanam Kopi dan Jahe di
Banyuwangi
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.
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2

3

Artinya, korban dinyatakan tidak
terbukti
sebagaimana
yang
didakwakan atau dituduhkan.
Atas Putusan MA tersebut diajukan
Permohonan Praperadilan untuk
meminta ganti rugi dan rehabilitasi
terkait dengan kasus diataas
Kriminalisasi
Putusan Pengadilan Kasus ini berkaitan dengan hak
Petani Puncu Negeri
Kediri atas penghidupan yang layak
Kediri
menyatakan
Petani
bersalah
Kasus ini berawal pada 10 Januari
2020 ketika seorang petani yang
berkonflik dengan PTPN XII dianggap
melakukan
penadahan
terhadap
kayu-kayu yang dianggap sebagai
barang curian yang diambil dari area
PTPN XII di desa Puncu Kabupaten
Kediri.
Kayu-kayu
tersebut
sebelumnya
diambil oleh 3 (tiga) orang teman
terdakwa yang kemudian dititipkan
untuk dicarikan pembeli.
.atas kejadian tersebut, terdakwa oleh
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
divonis 1 Tahun 3 Bulan penjara.

.
Sela Kasus ini berkaitan dengan
Negeri perlindungan pembela HAM

Kriminalisasi
Putusan
Petani Pakel Pengadilan
Banyuwangi
Banyuwangi
menyatakan dakwaan Kasus ini berawal ketika 11 warga
dilaporkan oleh PT. Bumi Sari atas
tidak dapat diterima
dugaan penghasutan dan melakukan
Namun saat ini ada 3 perkebunan tanpa izin. Padahal
orang warga yang kawasan tersebut bukan termasuk
kembali
dilaporkan wilayah HGU PT. Bumi Sari. Warga
dengan
tuduhan sudah berkebun ditanah tersebut
sudah sejak puluhan tahun yang
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melakukan
Perkebuanan
ijin.

4

Gugatan
Undueey
Dellay
yang
diajukan oleh
Indra Azwan

dilakukan secara turun temurun.
tanpa Laporan tersebut diproses dengan
menentukan 1 orang petani menjadi
tersangka, dan disidangkan dengan
dakwaan pasal penghasutan, dan
Putusan
sela
PN
Banyuwangi
menyatakan dakwaan tidak dapat
diterima

Putusan
Sela
PN Kasus ini berkaitan dengan hak
Malang menyatakan atas persamaan didepan hukum
pengadilan
tidak
berwenang mengadili Kasus ini berawal pada 8 Februari
1993, Rifki Andika anak kandung dari
Indra Azwan ditabrak oleh seorang
polisi bernama Joko Sumantri saat
ingin menyebrang di Jalan S. Parman
Kota Malang.
Akibat peristiwa tersebut Rifki Andika
yang saat itu berusia 6 Tahun
dinyatakan meninggal dunia.
Sepanjang tahun 1993 hingga 2004
proses
Hukum
terhadap
Joko
Sumantri
mengalami
kebuntuan
hingga pada akhirnya Mahkamah
Agung melalui putusan Peninjauan
Kembali memutuskan bahwa perkara
pidana
yang
melibatkan
Joko
Sumantri sebagai Terdakwa tidak
dapat
diterima
karena
telah
daluwarsa (lewat waktu).
Daluwarsa tersebut disebabkan oleh
perbuatan praktik penundaan (undue
delay) yang dilakukan oleh penyidik
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denpom malang.
Hingga pada april 2020 Indra Azwan
melakukan
gugatan
Perbuatan
Melawan Hukum dan pada September
2020 Majelis Hakim yang memeriksa
perkara tersebut menyatakan bahwa
PEngadilan Negeri Malang tidak
berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut.
5

Kriminalisasi
Aktivis
Lingkungan

6

Citizen
Law Proses mengajukan Kasus ini berkaitan dengan hak
Suit hak atas kasasi di Mahkamah atas lingkungan yang baik dan
lingkungan
Agung
sehat.
Kasus Waduk Sepat bermula ketika
terdapat tukar guling Waduk pada

Terdakwa melakukan
upaya hukum Kasasi
dan saat ini belum ada
Putusan Kasasi
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Kasus ini berkaitan dengan
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.
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.
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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.
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.
8

Kekerasan
Dalam
Proses Kasus ini berkaitan dengan
Dalam Rumah Penyidikan di Polda kekerasan terhadap Perempuan.
Tangga
Jawa Timur
Kasus ini bermula ketikan korban
(KDRT)
kawin dengan anak Bupati di salah
satu daerah di Jawa Timur pada tahun
2018. Beberapa bulan setelah
perkawinan, korban ditelantarkan
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oleh suaminya
dengan
alasan
suaminya ingin bersama perempuan
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.
Dan
sudah
ditetapkannya
pelapor
sebagai
tersangka namum berkas masih
belum lengkap untuk dilimpahkan ke
Kejaksaan.
9

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
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oleh mantan pacarnya tersebut.
Atas kasus ini, korban melaporkan
pacarnya sebagai pelaku penyebaran
konten asusila ke Polda Jawa Timur.
10

Pemerkosaan
yang
Dilakukan
Oknum Aparat
Kepolisian
Jawa Timur

Dalam
Proses
Penyidikan
Oleh
Pihak Propam Polda
Jawa Timur
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Kasus ini berkaitan dengan
pemerkosaan terhadap Perempuan
Kasus ini bermula ketika korban yang
merupakan mahasiswa S-2 di salah
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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11

Kasus
Gus Dalam
Proses Kasus ini berkaitan dengan
Cabul Jombang Penyidikan di Polda pemerkosaan terhadap Perempuan
Kasus bermula sejak tahun 2017,
Jatim
Banyak korban yang mengalami
kekerasan seksual di dalam pesantren
tersebut. Pesantren berada di Ploso
Jombang Jawa Timur, hal ini mencuat
dikarenakan ada salah satu santriwati
pesantren tersebut melaporkan kasus
kekerasan yang dialami olehnya yang
dilakukan oleh anak Kyai yang
mempunyai
pondok
pesantren.
Pelaporan tersebut dilakukan pada
tahun 2017 di polres jombang dan
pada tahun 2018 tiba-tiba kasus
tersebut di SP3 oleh pihak polres
jombang karena pihak pelapor
mencabut perkaranya. Pada tahun
2019 ada santriwati yang kembali
melaporkan kasus kekerasan seksual
tersebut
kepada
pihak
polres
jombang pelapor tersebut adalah
Mawar (nama samaran). Kasus
tersebut
pada
januari
2020
dilimpahkanlah kepada POLDA Jatim
sehingga proses penyidikan tersebut
beralih kepada POLDA Jatim, tetapi
hingga Desember 2020 kasus ini pun
tidak
kunjung
P21
sehingga
prosesnya belum sampai ke pihak
kejaksaan karena pihak kejaksaan
beberapa kali telah mengembalikan
berkas kasus tersebut ke penyidik
POLDA Jatim dikarenakan masih ada
suatu hal-hal yang perlu dilengkapi
lagi oleh penyidik.

12

Kasus
Dalam
proses Kasus ini berkaitan dengan
Kriminalisasi 3 penyidikan di Polres perlindungan Pembela HAM
Kota Malang
Kasus ini berawal dengan adanya
Orang
dugaan penghasutan yang dilakukan
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Mahasiswa
yang
diduga
melakukan
Vandalisme di
Kota Malang

13

oleh 3 (tiga) orang mahasiswa di Kota
Malang sekitar bulan April 2020.
Hal tersebut disebabkan adanya
laporan mengenai adanya tulisan
tulisan di dinding bawah jembatan
yang diduga bermuatan provokasi
dan menghasut. Tulisan tersebut oleh
pihak kepolisian dianggap berpotensi
menimbulkan kerusuhan.
Atas kejadian tersebut Kepolisian
Resort Kota Malang menangkap 3
(tiga) orang terduga pelaku dan
menetapkan
mereka
menjadi
tersangka.
Kasus Dugaan Kasus di lakukan SP3 Kasus berkaitan dengan hak
tindak Pidana oleh Polsek Tegalsari penghidupan yang layak
Kasus bermula pada 7 Agustus 2020
Penggelapan
sejak dilakukannya PHK sepihak oleh
buruh
PT
perusahaan terhadap seorang buruh
Jayanata
yang sudah bekerja 23 tahun, korban
dipaksa
menandatangani
surat
pengunduran diri dan pengakuan
telah
melakukan
penggelapan.
Keenganan korban untuk mengikuti
kemauan perusahaan dengan alasan
dirinya
tidak
pernah
merasa
melakukan penggelapan sebagaimana
dituduhkan. Berdasarkan pengakuan
dirinya
telah
menerima
uang
penjualan produk kosmetik dari
konsumen pada saat yang bersamaan
korban dirumahkan oleh perusahaan
namun uang belum disetorkan. Akan
tetapi
uang
tersebut
belum
disetorkan. Tetapi penerimaan uang
penjualan tersebut sudah dilaporkan
oleh korban kepada rekan kerjanya
dari sini lah perusahaan melaporkan
korban kepada pihak kepolisian hingg
berujung pada proses penahanan.
Diketahui bahwa selama bekerja
korban
tidak
dibayar
sesuai
ketentuan UMK yang mana hal
tersebut adalah tindak pidana. Tim
LBH
Surabaya
kemudian
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14

15

menindaklanjuti
temuan
pidana
pembayaran UMK kepada Disnaker
Jatim dan pada tanggal 20 November
2020 kedua belah pihak memutuskan
untuk
membuat
kesepakatan
perdamaian dengan komitmen saling
mencabut laporan pidana sehingga
pada akhirnya pihak kepolisian
menerbitkan
SP3
tanggal
07
Desember 2020.
Kasus
Proses Penyidikan di Kasus ini berkaitan dengan hak
Kriminalisasi
Polrestabes Surabaya atas konsumen
Bahwa klien melakkan perawatan di
Pasien Klinik
salah satu klinik disurabaya, selama
Kecantikan
menjalankan perawatan tersebut
menggunakan
dianggap tidak cocok oleh klien
UU ITE
karena di wajah klieh setelah
melakukan perawan keluar jerawat
yang cukup banyak, namun setelah
melakukan komunikasi dengan teman
klien yang melakukan perawatan
ditempat yang sama, maka teman
klien tersebut curhat tentang kondisi
wajah pasca dilakukan perawatan
kepada klien.
Setelah dilakukan percakapan melalui
whatsap maska klien malakukan
screen shot lalu di unggah melalui
akun instagram klien.
Tidak berselang beberapa lama klien
dilaporkan oleh pihak klinik dengan
laporan pencemaran nama baik
melalui
media
sosial
dan
perkembangan
klien
sekarang
menyandamh status tersangka oleh
polda jawa timur;
Kasus
PHK Putusan Pengadilan
Sepihak yang Hubungan Industrial
dilakukan PT
KIA Gresik
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Kasus ini berkaitan dengan hak
atas Hak Pesangon.
Bahwa pekerja/buruh dilakukan PHK
oleh PT KIA Gresik dengan cara
sepihak, karena dalam proses PHK
tersebut dengan alasan melakukan
tidakan yang dianggap melanggar
peraturan perusaan yaitu dengan
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rambut gondrong.
Dalam proses bipartid pekerja sudah
melakukan pemotongan rambut hal
ini dibuktikan saat dilakukan bipartid
ke II, namun Pihak KIA tidak mau
untuk
melanjutkan
pekerjaan
tersebut.
Setelah dilakukan proses Bipartit,
Tripartit
maka
anjuran
yang
dikeluarkan oleh disnaker Gresik
tidak sesuai dengan keinginan
Pekerja/buruh karena dianggap surat
pemutusan hubungan kerja yang
dilayangkan oleh pihak PT KIA tidak
ditembuskan kepada pihak serikat
dan aturan tersebut juga dicantumkan
dalam peraturan perusahaan.Putusan
di Pengadilan Hubungan Industrial
Gresik adalah Monolak Gugatan
tersebut karena hakim berpendapat
mikanisme PHK sudah sesuai dengan
prosedur dan mendapakan Pesangon
1 (Satu) kali ketentuan.
3. Pendidikan Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum
Bahwa, LBH Surabaya juga melaksanakan Pendidikan dan pemberdayaan
hukum bagi rakyat, pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan amanat dari
Gerakan bantuan hukum structural yang bertujuan agar rakyat atau masyarakat
dampingan dapat berdaya dan melek hukum. Pendidikan hukum selain dilakukan
kepada masyarakat juga dilaksanakan kepada komunitas mahasiswa yaitu dengan
melakukan Pendidikan hukum kritis dan karya Latihan bantuan hukum. Pada
tahun 2020 LBH Surabaya melaksanakan Kalabahu yang diikuti lebih dari 30 orang
mahasiswa atau sarjana muda, yang tersebar di seluruh kampus yang ada di Jawa
Timur.
Pemberdayaan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di komunitas
dampingan LBH Surabaya antara lain di Komunitas miskin kota di Gang Belakang
WK, Bulak Banteng Bandarejo, Desa Pakel licin Banyuwangi, Desa Tumpang Pitu
Banyuwangi, Komunitas Populasi kunci seerta di komunitas Sembilan Desa yang
berkonflik dengan militer di Pasuruan.
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4. Pendidikan Paralegal Tingkat Dasar dan Lanjutan
LBH Surabaya juga menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang No 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu sebagai organisasi bantuan hukum yang
terakreditasi telah mencetak Paralegal yang berasal dari masing-masing komunitas
dampingan LBH Surabaya yang ada di seluruh Jawa Timur untuk dilatih dalam
melakukan advokasi dan harapannya Paralegal tersebut dapat melakukan
pendampingan hukum sendiri kepada komunitasnya.
LBH Surabaya pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Pendidikan paralegal
tingkat dasar yang diikuti oleh 25 orang peserta dan Pendidikan paralegal tingkat
lanjutan yang diikuti oleh 25 peserta, harapannya 50 orang peserta yang LBH
Surabaya latih dalam Pendidikan Paralegal dapat berguna untuk melakukan
advokasi kepada komunitasnya masing-masing.
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BAGIAN II
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PERBURUHAN
A. Pelanggaran Hak Perburuhan Secara Umum
Pada awal tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi kaum buruh dijawa
timur, karena sepajang tahun banyak Pelaggran buruh di jawa timur pada tahun 2020,
hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam Penuhan hak
ekonomi social dan budaya (EKOSOB), adapun Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945
menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karenanya Negara
berkewajiban dalam mewujudkan hak asasi manusia (HAM), 1. kewajiban dalam
bentuk menghormati (to respect), 2. melindungi (to protect), 3. memenuhi (to fulfill)
4.memajukan (to promote). Dari beberapa point tersebut Negara wajib menjalan serta
wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) warga negaranya,
antara lain adalah Hak Untuk Bekerja, Hak Untuk Mendapatkan Upah Yang Layak, Hak
Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak
Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kebudayaan dan berbagai hak-hak lainnya
Pada 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi International Convenant On
Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR) 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). Selain
itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di
dalam Pasal 71 dan Pasal 72 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi yang besar dengan
diratifikasinya kovenan Hak Ekosob tersebut menjadi bagian dari sistem hukum
nasional serta telah ditegaskan pula dalam konstitusi serta peraturan perundangundangan lainnya, maka pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri untuk
melakukan kewajiban HAM, terutama terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial
dan budaya.
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No.
1
a.

b.

2
a.

b.

c.
3

a.

b.

Tabel No. 3
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Kovenan
Kategori
Pasal
Hak-hak Ekonomi:
Hak atas pekerjaan yang terdiri dari:
Pasal 6
 hak atas upah yang layak;
 hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu
pekerjaan
Hak-hak buruh yang terdiri dari:
 hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik;
Pasal 7, Pasal 7a,
 hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup;
Pasal 8, Dan Pasal 8
 hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat
Ayat 1d
pekerja;
 hak untuk melakukan pemogokan.
Hak-hak Sosial:
Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak,
meliputi:
 Hak atas standart kehidupan yang layak;
Pasal 9 Dan 11
 Hak atas kecukupan pangan;
 Hak atas pemukiman;
 Hak untuk terbebas dari kelaparan;
 Hak atas jaminan sosial.
Hak atas keluarga, ibu dan anak:
 Hak atas keluarga, ibu dan anak-anak
Pasal 9 Dan 10
 Hak atas perlindungan terhadap keluarga
Hak atas kesehatan fisik dan mental
Pasal 12
Hak-Hak Budaya
Pasal 13 Dan 14
Hak atas pendidikan:
 Hak atas pendidikan;
 Hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar
cuma-cuma;
Pasal 15
Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan:
 Hak atas kemajuan pengetahuan;
 Hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya
Sumber: Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Berdasarkan monitoring LBH Surabaya selama tahun 2020, di Jawa Timur serta
dalam rangka pemenuhak hak ekosob menjadi permasalah yang sangat dominan sepanjang
dengan adanya wabah covid 19, hal ini sangat berdampak saat pemerintah provinsi jawa
timur memberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di kota Surabaya raya
yang cukup signifikan, dampak yang sangat nyata dalam sektor perburuhan yang tercatat
adalah terlanggarnya (1) Tunjangan hari raya keagamaan 2020, (2) Pemotongan upah/gaji
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para pekerja, (3) Dirumahkan tanpa status yang jelas, (4) pemutusan hubungan kerja
(PHK) sepihak, (5) Pesangon yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, adapun permasalah
timbul sejak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala besar serta ditengahtengah masyarakat kesulitan, maka dari itu LBH Surabaya memetakan terkait dengan
masifnya pelanggaran terhadap para pekerja/buruh di masa covid-19 se jawa timur.
Grafik No. 14
Kasus Pelanggaran Perburuhan

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Kasus Pelanggaran Perburuhan ini tersebar di kota/kabupaten di Jawa Timur dan
Kota Surabaya menjadi kota yang paling banyak pelanggaran perburuhan dengan 8 kasus
dan kota sidoarjo sebanyak 7 kasus. Kota-Kota besar yang menjadi kota industri
menjadikan masyarakat sekitar menjadi rentan terkena pelanggaran hak perburuhan.
Ketidaksadaran hukum dan hak perburuhan bagi pengusaha dan ketidaktahuan
masyarakat akan hak-haknya menjadikan pelanggaran perburuhan terus saja ada.
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Grafik No. 15
Sebaran Wilayah Kasus Pelanggaran Perburuhan

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

B. Pelanggaran Hak Atas Tunjangan Hari Raya di Jawa Timur Tahun 2020
Surabaya 20/05/2020 Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (YLBHI - LBH Surabaya)
bersama Dewan Perwakilan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW - FSPMI) Jawa
Timur dan Konfedarasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) kembali membentuk Posko
Tunjangan Hari Raya 2020. Dasar hukum kebijakan/aturan terkait dengan pemberian THR
bagi pekerja/buruh, sebelumnya pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja (Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih
mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah. Sedangkan pekerja yang mempunyai masa
kerja mulai dari 1 (satu) bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, maka
mendapatkan THR dengan besaran proporsional yaitu perhitungan masa kerja/12 x 1
(satu) bulan upah. Bahkan, terhadap buruh/pekerja yang putus hubungan kerja terhitung
sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR. Pembayaran
THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari
raya keagamaan.
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Bahwa berdasarkan pengadu yang datang ke Posko THR 2019 (YLBHI - LBH
Surabaya) bersama Dewan Perwakilan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW FSPMI) Jawa Timur dan Konfedarasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) sedikitnya ada 650
(Enam Ratus Lima Puluh) korban pekerja/buruh yang melaporkan ke Posko THR.
Sebaran pelanggaran THR terjadi di 16 Perusahaan di 4 Kab/Kota Jatim: Surabaya,
Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan.
Adapun pengaduan pelanggaran THR yang masuk pada tahun 2020 sedikitnya
3.140 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh) korban pekerja/buruh yang melaporkan ke
Posko THR. Bahwa Korban pelanggaran THR didominasi pekerja tetap,
kontrak/outsourcing dan harian lepas. Pegawai tetap juga THRnya dilanggar terutama
mereka yang dalam proses PHK.
Grafik No. 16
Presentase Korban Pelanggaran Hak THR

1

Sumber : Posko THR LBH Surabaya Tahun 2020

Modus dari pelanggaran hak THR adalah para pekerja/buruh tidak mendapatkan
THR dengan alasan Covid 19, besera para buruh/pekerja tidak diajak berunding, alasan
berikutnya adalah karena tidak mampu. Modus lainnya adalah berdalih pekerja/buruh
dalam dirumahkan dan juga ada beberapa juga yang membayar dengan cara mencicil
namun berdasarkan keterangan pengadu namun sampai H-4 Lebaran belum menerim
Tunjangan hari raya keagamaan (THR). Sebaran pelanggaran THR terjadi di 22
Perusahaan di 3 Kab/Kota di Jawa Timur antara lain : Surabaya, Sidoarjo, Gresik.
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Grafik No. 17
Sebaran Kasus Pelanggaran Hak THR

Sumber : Posko THR LBH Surabaya Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut Posko THR sedikitnya sudah memberikan rekomendasi
kepada dinas ketenagakerjaan jawa timur agar dilakukan penindakan kepada 22
perusahaan yang ada di jawa timur, karena pelanggaran yang banyak di posko pengaduan
adalah keterlambatan pemberian THR dan/atau dicicil namun para pekerja tidak diajak
berunding yakni lebih dari H-7 lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Dalam beberapa temuan diatas maka tim posko THR 2020 Jawa Timur
merekomendasikan kepada disnaker jawa timur sebagai berikut:
1. Disnaker Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanksi 5% kepada
perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan hari raya keagamaan
sesuai dengan Permenaker No 78 2016 tentang sanksi administratif.
2. Disnaker Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanski administrasi
kepada perussahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
3. Disnaker Jawa Timur wajib melakukan sanksi social kepada perusahaan yang
tidak melakukan pembayaran THR dengan cara disiarkan melakui media
cetak maupun elektronik.
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4. Mendesak disnaker Jawa Timur segera mengeluarkan Nota Dinas tentang
pelanggaran perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan
hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
C. Nagara Abai Terhadap Hak Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19
Sudah hampir satu tahun Covid-19 telah mewabah secara global terutama di Negara
Indonesia. Pandemi Covid-19 sendiri membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Masyarakat
di himbau untuk untuk melakukan physical distancing guna menghentikan penularan
wabah. Pasca himabauan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun
2020 pada 31 Maret 2020. Kemudian disusul dengan adanya Status Bencana Nasional pada
13 April 2020 melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Masyarakat dengan adanya wabah Covid-19 ini serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) sempat membuat tidak lagi dapat bekerja seperti biasa, banyak dari mereka
kehilangan pekerjaan dan karena itu hilang pula kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Grafik No. 18
Sebaran Wilayah Dampak Covid-19 Sektor Perburuhan

Sumber Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Dalam jangka waktu satu tahun di tahun 2020 saja LBH Surabaya telah memotret
kasus pelanggaran hak terutama bagi buruh selama di hadang oleh wabah Covid-19. LBH
Surabaya sendiri mencatat setidaknya ada 3.096 (Tiga ribu sembilan puluh enam) pekerja
atau buruh yang terdampak. Mereka diantaranya berasal dari daerah Surabaya, Pasuruan,
Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, dan Jember.
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Pola yang di alami buruh karena pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia
membuat sebagian pekerja mengalami pemberhentian aktifitas kerja sementara sehingga
LBH Surabaya memetakan adanya modus yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi
hak para pekerja selama pandemi.
Diantaranya modus yang di gunakan paling banyak oleh perusahaan ialah dengan
merumahkan buruh selama pandemi, data yang LBH Surabaya catat terdapat 2.972 (Dua
ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) buruh dirumahkan. Sisanya pemotongan upah dan
pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 50 (lima puluh) dan 74 (tujuh puluh empat) buruh.
Pada sisi lain perusahaan merumahkan serta memPHK buruh dengan dalih kondisi
ekonomi perusahaan yang tidak stabil karena dihantam pandemi beberapa bulan. Kondisi
yang saling terjepit tersebut justru membuat perusahaan semakin melegitimasi untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Grafik No. 19
Presentase Modus Pelaggaran Hak Perburuhan Karena Covid-19

Sumber Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Melihat hal tersebut diatas pemerintah dalam hal ini sebagai penengah antara buruh
dan pengusaha seolah mengalami kegagapan untuk dapat menangani banyaknya buruh
yang dirumahkan maupun di PHK. Maka dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menaker
Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 tanggal 17 Maret
2020 pemerintah berharap bisa memberikan win-win solution antara buruh dan
pengusaha. Karena dengan adanya Surat Edaran tersebut diharapkan buruh yang
dikarantina karena suspek covid-19 dapat diberikan upahnya secara penuh. Namun bagi
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perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah
untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 maka perubahan besaran dan cara
pembayaran upah buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan
buruh.
Secara kedudukan, buruh menjadi lemah jika di hadapkan oleh pengusaha.
Ketimpangan tersebut membuat buruh selalu mudah untuk di tindas akan haknya. Belum
lagi ancaman PHK yang akan terjadi setiap waktu. Maka jika mengacu pada Surat Edaran
tersebut buruh dan pekerja dibiarkan bertarung begitu saja untuk mendapatkan
kesepakatan kedua belah pihak maka jelas yang terjadi buruh akan menerima pemotongan
upah Bahkan dapat lebih parah jika kesepakatan hanya ditentukan sepihak oleh
perusahaan sehingga tidak ada kesetaraan.Sehingga buruh harus menerima upah yang
tidak layak atau lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
Merespon hal tersebut, LBH Surabaya melihat bahwa buruh yang terdampak covid19 harus tetap di lindungi hak-hak normatifnya. Karena dalam Ketentuan perlindungan
dan pemenuhan hak-hak buruh diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD RI
1945 dimana di sebutkan bahwa “Warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan, upah, dan
penghidupan yang layak.” Sedangkan berdasarkan perspektif hak asasi manusia, Kovenan
Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebut “Negara harus menjamin
penikmatan hak warga negaranya secara berlanjut hingga standar tertinggi.
Kemudian Pasal 7 Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bahwa
perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan buruh menjadi kewajiban negara.
Pemerintah harus memastikan instruksi perlindungan bagi buruh diadaptasi oleh
perusahaan, maka dari itu seharusnya pemerintah hadir dalam peneyelesaian masalah
yang muncul akibat dampak wabah covid 19 bukan membiarkan para pekerja/buruh
dihadapkan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemotongan Gaji, serta tidak
mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
D. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran
Yuli Riswati, seorang PMI dari Jawa Timur yang telah bekerja di Hong Kong selama
kurang lebih 10 tahun, mengalami proses deportasi yang dilakukan secara mendadak dan
tidak adil. Yuli memegang kontrak kerja sah mulai 12 Januari 2019 – 12 Januari 2021. Ia
memperpanjang paspornya pada 27 Juli 2019, akan tetapi secara tidak sengaja luput
memperpanjang visanya yang habis pada 24 Juli 2019. Pada 23 September 2019, Yuli
Riswati ditangkap oleh petugas Imigrasi Kowloon Bay pada pukul 17.00 waktu setempat di
rumah majikannya dengan dugaan pelanggaran izin tinggal di Hong Kong (overstay). Pada
pukul 12 malam ia dibebaskan dengan membayar jaminan 500 HKD.
Pada 25 September 2019, petugas imigrasi menelpon kerumah majikan dan
meminta agar dapat bicara langsung dengan yang bersangkutan. Dalam pembicaraan
tersebut, yang bersangkutan diminta datang ke kantor Imigrasi membawa uang dan
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sejumlah pakaian karena akan dilakukanpenahanan sebelum menjalani sidang di
Pengadilan yang terjadwalkan pada 27 September 2019. Pada 26 September 2019,
pengacara Yuli meminta sidang dijadwalkan ulang untuk menyiapkan dokumen-dokumen
pendukung. Pengadilan mengabulkan permohonan ini dan memutuskan sidang akan
ditangguhkan sampai 30 September 2019. Yuli dibebaskan dengan jaminan 1000 HKD.
Dalam sidang pertama pada 30 September 2019, dilakukan agenda pembacaan tuntutan
pengadilan yang menyatakan bahwa dugaan melanggar izin tinggal di Hong Kong
(overstay). Hakim memutuskan yang bersangkutan dibebaskan dengan jaminan 2000 HD
dan harus tetap tinggal di alamat rumah majikan serta wajib lapor di kantor polisi terdekat
(Wong Tai Sin Police Station) seminggu dua kali pada pukul 18.00 – 21.00.
Pada 4 November 2019 Pukul 10.00 waktu setempat sidang kedua digelar dengan
pembacaan putusan oleh Hakim. Dalam putusannya, yang bersangkutan dinyatakan
bersalah karena melanggar izin tinggal dan dijatuhi hukuman wajib berkelakukan baik dan
tidak melanggar hukum Negara tersebut selama 12 bulan. Apabila melanggar, ia akan
dikenakan sanksi 1000 HKD. Yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya persidangan
sebesar 500 HKD. Karena awalnya Yuli dan pengacaranya menganggap kasus ini sudah
selesai, pergi ke kantor imigrasi Kowloon Bay untuk mengambil dokumen guna
mengajukan aplikasi visa. Akan tetapi, petugas imigrasi mengatakan bahwa kasus Yuli
sudah diserahkan ke kantor Castle Peak Bay Immigration Centre (CIC) dan menyatakan
bahwa yang bersangkutan harus ditahan di Ma Tau Kok Detention Centre dan akan dibawa
kembali ke CIC keesokan harinya.
Penahanan tersebut dengan alasan tidak ada pihak yang menjamin dan memberi
tempat tinggal untuk yang bersangkutan. Namun alasan tersebut sebetulnya tidak sesuai
kenyataan karena yang bersangkutan masih memiliki kontrak kerja dan majikan yang sah
secara hukum, serta majikan telah berkali-kali meminta agar yang bersangkutan dapat
kembali bekerja di rumahnya. Akan tetapi petugas imigrasi tetap menolak dan tidak
mengizinkan bebas dengan jaminan. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan di
CIC sejak 5 November 2019 tanpa mengetahui berapa lama akan ditahan dan proses apa
yang akan dihadapinya. Dalam tahanan Yuli kesulitan mendapat akses untuk bertemu
pengacaranya. Pada 12 November 2019 yang bersangkutan mengisi dan mengirim formulir
pengajuan banding. Pada 27 November pihak Immigration Tribunal mengirim surat yang
menyatakan menolak pengajuan banding yang bersangkutan.
Pada 28 November 2019 yang bersangkutan dipanggil petugas imigrasi dan
diinstruksikan untuk mencabut aplikasi permohonan visanya. Yang bersangkutan awalnya
menolak namun akhirnya bersedia meski dengan berat hati. Pada 2 Desember 2019, yang
bersangkutan mendapat kabar bahwa ia akan segera dideportasi pada hari itu juga. Yang
bersangkutan dibawa ke Hong Kong International Airport hanya membawa satu tas ransel
dan tas kain berisi buku dan pakaian selama di tahanan. Ia tidak membawa KTP dan
dokumen penting lainnya. Yang bersangkutan akhirnya tiba di Bandara Juanda pada 18.30
WIB. Ia kini menempuh proses hukum untuk menuntut keadilan dan haknya
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan komunitas yang sangat rentan menjadi
korban atas rasialisme, perbudakan, diskriminasi, dan bentuk pelanggaran hak asasi
lainnya. Negara Indonesia menikmati devisa sangat besar dari jerih payahpekerja migran,
akan tetapi perlindungan hukum dari pemerintah RI masih tergolong kurang optimal.
Pernyataan umum hak asasi manusia (General Declaration Of Human Right)dengantegas
mengatur dalam beberapa pasalnya, bahwa:
Pasal 4
“Tidak Seorangpun Boleh Diperbudak Atau Diperhambakan,
Perbudakan, Dan Perdagangan Budak Dalam Bentuk Apapun
Mesti Dilarang”
Pasal 5
Tidak Seorangpun Boleh Disiksa Atau Diperlakukan Secara
Kejam, Memeperoleh Perlakuan Atau Dihukum Secara Tidak
Manusiawi Atau Direndahkan Martabatnya”
Pasal 6
“Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan Di Depan Hukum Sebagai
Pribadi Di Mana Saja Berada’,
Pasal 7
“Semua Orang Sama Di Hadapan Hukum Dan Berhak Atas
Perlindungan Hukum Yang Sama Tanpa Diskriminasi”,
Pasal 9
“Tak Seorangpun Boleh Ditangkap, Ditahan Atau Dibuang Dengan
Sewenang-Wenang”.
Negara Indonesia telah meratifikasi kovenan ini sehingga seharunya mematuhi peraturan
dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja dimanapun ia bekerja. Dari
perspektif Hak Asasi Manusia pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah,
sebagaimana tercantum dalam pasal 71 UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
yang menyatakan: “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang,
peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasioanal tentang hak asasi manusia
yang diterima oleh Negara Republik Kesatuan Indonesia
Selanjutnya pasal 72 UU HAM menyatakan “kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam bidang hukum dan politik, ekonomi, sosial dan budaya”.Kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah tersebut telah ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (UUTKI/UU Buruh Migran) UUTKI dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Hal ini menegaskan kewajiban negara
untuk melindungi pekerja migran. Akan tetapi tampak bahwa hukum atau regulasi yang
secara khusus mengatur tentang perlindungan pekerja migran tidak berjalan dengan baik.
Di ranah hukum internasional, ada banyak sekali traktat internasional yang
mengatur hak buruh migran. Yang teranyar adalah The International Convention on The
Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, (Konvensi
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Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota
Keluarganya), yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2003. Konvensi ini telah diratifikasi oleh
43 negara, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2012. Selain itu negara Indonesia juga telah meratifikasi beberapa
instrumen internasional yang terkait dengan diskriminasi, misalnya Konvensi untuk
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan / Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) serta berbagai
konvensi International Labour Organization (ILO).1
dalam problem ini sangat dibutuhkan hadirnya Negara dalam penyelesaian buruh
migran yang ada di Negara paling tidak bisa menegakkan hukum sesuai dengan regulasi
internasional, karena negara tempat pekerja migran bekerja sudah meratifikasi rugulasi
internasional, perkara ini menambah catatan buruk saat negara dibutuhkan kehadirannya
malah tidak melakukan pembelaan apapun terhadap pekerja migran tersebut, adapun
upaya yang dilakuan oleh pekerja migran dengan inisiatif sendiri memakai jasa pengacara
di negara tersebut untuk membela kepentingan hukumnya dihadapan pengadilan;
E. Catatan kritis Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(OMNIBUS LAW)
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Telah Disahkan Pada
Tanggal 5 Oktober 2020 undang-undang tersebut mengatur salah satunya adalah
ketenagakerjaan, secara subtansi banyak mengatur tentang hak-hak perburuan yang
menyangkut masa depan para pekerja/buruh, dalam kontek ketenagakerjaan hal yang
paling utama diperhatikan ialah kesejahteraan pekerja itu sendiri, Baik Dari Pra Pekerja,
Saat Bekerja, Pasca Bekerja, undang-undang yang dikenal dengan Sapu jagat ini
mendapatkan banyak kritikan khususnya dari kalangan Pekerja, karena yang paling banyak
mendapatkan sorotan:
1. Upah/Gaji
Definisi upah sendiri menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Adalah Upah Adalah Hak Pekerja/Buruh Yang Diterima
Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Uang Sebagai Imbalan Dari Pengusaha Atau Pemberi
Kerja Kepada Pekerja/Buruh Yang Ditetapkan Dan Dibayarkan Menurut Suatu
Perjanjian Kerja, Kesepakatan, Atau Peraturan Perundang-Undangan, Termasuk
Tunjangan Bagi Pekerja/Buruh Dan Keluarganya Atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.
Adapun Menurut pasal 88 poin 60 undang-undang 11 tahun 2020 menyatakan :
1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

1

Konfensi pers Ylbhi-Lbh Surabaya pada tanggal Surabaya, 06 Desember 2019;
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2) Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya
untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Upah Minimum
b. Struktur dan skala upah
c. Upah kerja lembur
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan
tertentu
e. Bentuk dan cara pembayaran Upah;
f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya
Bahwa Proses penetuan upah dalam UU Cipta kerja banyak mengubah ketentuan
dalam pengupahan, hal ini meliputi penghapusan Upah minimum Provinsi atau
Kabupaten/kota dan Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
Kab/Kota, pengaturan upah minimum Kab/kota serta upah minimum berdasarkan pasal
89, 90 Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Dalam menetapkan upah minimum dewan pengupah mempunyai standar
kebutuhan hidup layak yang biasa disingkat dengan (KHL), di dalam penetapan standar
kebutuhan hidup layak dewan pengupah menetapkan komponen-komponen sebagai tolak
ukur dalam menetapkan upah minimum sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Penetapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005
direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan
Penghitungan KHL.
Pada tahun 2015 buruh dihadapkan dengan regulasi baru yaitu peraturan
pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, hal ini mengatur terkait dengan upah
yang seharusnya pemerintah membuat aturan tersebut tidak bertentangan dengan
undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena instrumen untuk
memenuhi hidup layak itu adalah survei KHL. Tetapi dengan lahirnya peraturan tersebut
KHL tidak digunakan sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum
dan juga mentiadakan peran dan fungsi serikat untuk memberikan masukan dalam rangka
kenaikan upah, Adapun dalam peraturan tersebut besarnya KHL akan dilakukan
peninjauan per 5 (lima) tahun sekali. PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah
melanggar Pasal-pasal dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut
Pasal 1 ayat (30),Pasal 4 huruf d, dalam praktik yang seharusnya dijalankan menurut
aturan tersebut para pekerja mengharapkan untuk menyelasaikan probem disparitas Upah
yang selama ini menjadi problem di jawa timur.
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Namun semua itu tidak akan terujud karena pengesahan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja karena dalam penentuan Upah mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015
tentang Pengupahan yang jelas-jelas ditolak oleh para pekerja, karena dianggap tidak
relevan dengan biaya kebutuhan pokok sehari-hari oleh pekerja, apabila merujuk pada
pasal 81 poin 26,27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Pemerintah
menghapuskan ketentuan pasal 89,90. Dalam undag-undang tersebut memberikan amanah
kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimun Provinsi, Upah minimum Kab/kota
dengan syarat dan ketentuan hal ini diatur dalam pasal 81 poin 25 undang-undang 11
tahun 2020 tentang Cipta kerja, dapun tambahan berada pada pasal 88C, yang sebelumnya
tidak di atur dalam undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, sedangkan pasal 88A
mengartur tetang berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil serta ketentuan selanjutnya
akan di atur dalam pengaturan pemerintah.
Selanjutnya, di Pasal 90 a, b. yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Upah Ditas
Upah Minimum Ditetapkan Berdasrakan Kesepakatan Antara Pengusaha Dengan Buruh,
sedangkan dalam pasal 90b mengatur tentang hal yang dikecualikan bagi pengusaha mikro
kecil.
Dengan demikian, jika dilihat dari beberapa materi pasal undang-undang 11 tahun
2020 tentang cipta kerja tidak memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh
karena dalam Undang-undang tersebut lebih banyak memberikan perlindungan kepada
pengusaha dan tidak memberikan kepastian serta menjamin kesejahteraan para
pekerja/buruh.
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK adalah pengakhiran Hubungan kerja yang disebkan suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dalam
perubahannya undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipata kerja mengalami banyak
perubahan terkait dengan alasan-alasan untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja,
perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja tercantum dalam pasal 151
menyatakan:
1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan
pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada bekerja/buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja,
peneyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan
bipartid anatara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/
serikat buruh;
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4) Dalam hal perundingan bipartid sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mendapatkan
kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai
dengan mikanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menghapus ketentuan yang
tertuang dalam pasal 152 Undang-undang 13 tahun 2003, dalam pasal 152
menyatakan bahwa :
a. permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai dengan alasan
yang menjadi dasarnya;
b. permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga peneyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah
dirundingkan sebagaimana maksud pasal 151 ayat 2;
c. penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikann
oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud
untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan
tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
Penetapan permohonan PHK dapat diberikan oleh lembaga peneyelesaian
perselisihan hubungan industrial apabila keputusan PHK terjadi suatu perselisihan
antara pekeeja dan pemberi kerja, dalam kontek proplem PHK yang diterima oleh LBH
Surabaya pada tahun 2019 cukup tinggi hal ini ditemukan beberapa modus atau cara
yang dilakukan oleh pengusaha nakal untuk mengelabuhi agak tidak memberikan
pesangon terhadap pekerja, salah satu modus yang sering dijadikan alasan oleh pihak
pengusaha adalah para pekerja bukan pekerja tetap PKWT, perlu diketahhui bahwa
status PKWT bias diterapkan apabila pekerjaan tersebut sewaktu-waktu tidak
dibutuhkan serta sesuai dengan kondisi dan situsi dari perusahaan tersebut.
Dalam pratik yang ditemukan oleh LBH Surabaya dengan adanya sistem
Outsourcing yang diterapkan oleh beberapa perusahaan juga mendapatkan perlakuan
yang sama serta kebanyakan upah/gaji dibawah UMK masing-masing kota/kabupaten,
artinya undang-undang cipta kerja yang baru saja di sahkan sama halnya dengan
melegalkan praktik-praktik yang selama ini dipraktikkan oleh kebanyakan pengusaha
nakal yang dijawa timur.
Apabila melihat dari pasal 51 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
artinya dalam hal PHK tidak pernah ada kesepakatan yang akan terjadi antara pekerja
atau buruh dikarekan pihak pekerja/buruh masih membutuhkan pekerjaan dan
apabila bila buruh tidak mau dengan kehendak dari dari perusahaan, maka
pekerja/buruh berpotensi tidak mendpatkan tempat pengaduan yang di fasilitasi oleh
Negara dan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.
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Amanah dari UU No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 171 menyatakan jika
pekerja/buruh yang mengalami PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselihan hubungan industrial yang berwenang dan pekerja atau buruh yang
bersangkutan yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka
pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga peneyelesaian perselisihan
industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan
hubungan kerja.
Sebagai pengganti dari pasal 171 Undang-undang 13 tahun 2003 berpotensi
mengurangi akses pekerja/buruh pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, dalam penghapusan pasal tersebut sangat jelas bahwa dengan pengaturan
semacam ini melemahkan posisi dari para pekerja/buruh karena apabila tidak
dilakukan penguatan terhadap posisi para pekerja/buruh maka kedepan akan
berpotensi PHK missal dan sewenang-wenang, seharusnya lahirnya undang-undang 11
tahun 2020 memberikan penguatan posisi dari pekerja/buruh agar tidak rentan
terkait dengan pemutusan hubungan kerja kedepannya.
Dalam melakukan Pemutusan hubungan kerja undang-undang 11 tahun 2020
tentang cipta kerja merinci beberapa alasan-alasan untuk melakukan pemutusan
hubungan, dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama diatur dalam pasal 154 UU Ketenagakerjaan
Bahwa dalam pasal tersebut sangat jelas dalam hal melakukan Pemutusan
hubungan kerja yang selama ini masih banya problem terkait dengan eksekusi hasil
putusan hubungan industrial namun dalam undang-undang cipta kerja pengusaha
dapat melakukan secara sewenang-wenang tanpa dilakukan pengujian dalam tindakan
yang dilakukan kepada para pekerja/buruh di lembaga peradilan hal menunjukkan
bahwa undang-undang tersebut secara subtansi tidak memberikan ruang kepada para
pekerja/buruh melainkan memberikan legitimasi kepada pengusaha untuk berbuat
secara sewenang-wenang atasnama hukum dan perundang-undangan.
3. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Ketentuan
Pengusaha dilarang membayar upah minimum di bawah ketentuan, namun apabila
pengusaha tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan, maka pengusaha dapat
mengajukan penangguhan Upah hal ini tertuang dalam pasal 90 ayat (2) UU 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan adapun langkah yang bisa dilakukan menurut UU
Ketenagakerjaan apabila pengusaha membayar Upah dibawah Upah minimum maka
pekerja/buruh bisa melaporkan pengusaha dan bisa dikenakan sanksi pidana
sebagaimana di atur dalam pasal 81 angka 63 undang-undang ketenagakerjaan namun
pasal tersebut di hapus “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 42 Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88a Ayat (3),
Pasal 88e Ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 Ayat (1), Pasal 160 ayat (4) dikenakan sanksi
pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
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paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)”
Mekanisme agar pengusaha bisa dikenakan dengan sanksi tersebut maka
pekerja/buruh harus melakukan upaya perundingan (Bipartid) antara pengusaha dan
pekerja/buruh, dalam kontek perundingan tersebut menurut pasal-pasal diatas maka
posisi pekerja dalam hal ini tidak memiliki nilai tawar dalam menghadapi ekonomi yang
saat
ini
sulit,
maka
berpotensi
para
pekerja/buruh
sulit
untuk
mengimplementasikannya;
Maka hadirnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja diharapkan bisa
memberikan nilai tawar dalam pengupahanan yang lebih kuat menurut peraturan
perundang-undangan yang baru serta bisa menyempurnakan UU ketenagakerjaan baik
dalam perlindungan Upah kedepannya, karena jaminan upah layak menjadi kebutuhan
yang sangat mendasar dalam perburuhan.
Dalam penetapan upah menurut 88B UU Cipta kerja berdasarkan satuan waktu;
dan/atau, satuan hasil hal ini sangat berdampak kepada pekerja/buruh apabila Upah
yang didapatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari apabila dalam penentuan
upah tersebut tidak memakai survey kebutuhan hidup layak, penengasan dalam UU ini
juga akan di atur oleh pemerintah.
Selanjutnya dalam pasal 88 C UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja
penetepan Upah minimum provinsi akan ditetapkan oleh Gubernur dengan syarat
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, adapun syarat yang dimaksud
adalah meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota,
dengan adanya mikanismen penentuan upah harusnya memakai suvey kebutuhan
hidup layak karena kebutuhan pokok pekerja/buruh terus naik kedepannya, artinya
untuk melakukan penentuan upah kedepannya dengan cara memakai survey
kebutuhan masih relevan untuk menjamin upah para pekerja/buruh.
UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta menghapus pasal 90 serta digantikan dengan
pasal 90A “Upah Diatas Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan” didalam pasal tersebut memberikan
kebebasan antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk melakukan negosiasi upah,
namun kenyataanya pekerja/buruh tidak pernah kuat dalam melakukan negosiasi
karena posisi ini pekerja/buruh sangat rentan untuk dilakukan Pemutusan hubungan
kerja kedepannya;
4. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
Perubahan pasal 59 ayat (1) undang-undang 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), didalam
undang-undang 11 tahun 2020 dapat perubahan menjadi perjanjian kerja untuk waktu
tertentu hanya dapat di buat dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu sebagaimana “a. pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; b,
pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiaanya dalam waktu tidak terlalu lama; c,
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pekerjaan yang bersifat musiman; d, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
atau; e, pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya tidak tetap;” perubaha
tersebut sangat jelas dalam kontek masa depan para pekerja/buruh yang selama ini
diatur oleh undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan suatu
batasan apabila sudah dilakukan perpanjangan kontrak selama 2 (Dua) kali
perpanjangan kontrak, maka jika dilanjutkan kontrak tersebut pengusaha dalam hal ini
diberikan kewajiban agar menjadikan pekerja/buruh menjadi karyawan tetap;
Dalam undang-undang 11 tahun 2020 ini tidak memberikan kepastian hukum
terkait dengan jangka waktu agar bisa menjadi pekerja/buruh tetap dalam perusahaan,
dalam perubahannya dalam pasal 56 justru menyebutkan “ jangka waktu selesainya
suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja” pasal ini berpotensi
Negara sebagai wadah dalam penyelesaian dalam perselisihan ketenaga kerjaan dan
bisa di anggap cuci tangan, karena Negara membiarkan posisi para pekerja/buruh tetap
diposisi lemah atau dilemahkan secara tersetruktur melalu undang-undang;
5. Cuti Haid, Melahirkan tidak diatur dengan tegas dalam UU Cipta Kerja
Aturan mengenai Cuti Haid dalam UU No. 13 Tahun 2003 terdapat dalam Pasal 81
sampai dengan pasal 83. Di situ diatur ketika buruh perempuan merasakan sakit
karena haid, melahirkan dan menyusui diberikan cuti. Namun, dalam UU Cipta Kerja
aturan dalam pasal 81 sampai pasal 83 dihapus.
Ketika aturan mengenai cuti haid dihilangkan tentunya ini akan memberatkan
beberapa pekerja perempuan yang ketika dalam masa haidnya mengalami dismenore
(nyeri haid). Aturan mengenai hak cuti melahirkan tidak ada, sehingga dengan
dihilangkannya pasal aturan mengenai hak cuti melahirkan ini tentu akan
memberatkan pekerja perempuan yang mengalami fase alamiah seorang perempuan
namun terhambat dengan hilangnya cuti melahirkan tersebut. Meskipun pada pasal
153 ayat (1) huruf e UU Cipta Kerja ini, pengusaha dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan alasan melahirkan ini, tentu saja banyak peluang lain yang
dapat dilakukan pengusaha ketika pekerja meninggalkan pekerjaan untuk cuti
melahirkan ini, misalnya dengan tidak dibayarkannya upah pekerja perempuan selama
masa melahirkan yang membuat ia tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana
biasanya. Butiran pasal 81 sampai 83 tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, padahal ketika
seorang perempuan mengalami keguguran ia pasti akan mengalami fase dimana
kondisi psikologisnya sangat terpuruk sehingga adanya cuti keguguran ini dirasa
sangat perlu untuk menjamin hak pekerja perempuan yang mengalami fase keguguran.
Meskipun pada pasal 153 ayat (1) huruf e UU Cipta Kerja ini, pengusaha dilarang
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja perempuan menyusui
bayinya, tentunya tidak diaturnya pasal ini secara jelas dalam UU Cipta Kejra akan
memberi peluang bagi pengusaha untuk membatasi waktu menyusui pekerja
perempuan selama pekerja tersebut berada di lingkungan perusahaannya.
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6. Pesangon
Menurut Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang
membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh jika
terjadi PHK tergantung dari alasan terjadinya PHK hal ini yang tercantum dalam BAB
XII Pemutusan Hubungan mulai dari pasal 150 sampai dengan 172 membahas tentang
jenis alasan yang bias dilakaukan pemutusan hubungan kerja serta membahas secara
detail tentang Hak Pesangon itu sendiri. Adapun Pesangon yang tercantum dalam pasal
156 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Tabel No. 3
Perbandingan UU Ketenagakerjaan Vs UU Cipata Kerja

Undang-undang 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan
 Bahwa berdasarkan pasal 154
Pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja, serta
uang pegantian hak;
 Masa kerja paling sedikit kurang
dari 1 tahun yaitu 1 kali upah dan
masa kerja 8 atau lebih, 9 bulan
upah
 Penghargaan masa kerja paling
tinggi 24 tahun masa kerja atau
lebih mendapatkan 10 bulan
upah

Undang-undang 11 tahun 2020
tentang cipta kerja
 Pengusaha wajib membayar
uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja;
 Pengusaha dapat memberikan
uang pengganti hak sepanjang
diatur dalam perjanjian bersama;
 Masa kerja paling sedikit 1 tahun
yaitu 1 bulan upah dan masa
kerja 8 atau lebih, 9 bulan upah;
 Penghargaan masa kerja paling
tinggi 21 tahun atau lebih
diberikan 8 bulan upah

Dari tabel perbandingan antar undang-undang 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan terhadap undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sangat
jelas, karena dalam kontek pemberian pesangon harusnya undang –undang tersebut
bias memberikan kepastian hukum untuk para pekerja/buruh dimasa tuanya, namun
undang-undang tersebut secara jelas mengurangi hak-hak dari para pekerja/buruh
disaat Negara ini meratifikasi hak-hak ekonomi sosial dan budaya EKOSOB.
Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa
dalam hal terjadi PHK, Pengusaha Wajib Membayar Uang Pesangon Dan/Atau Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak Yang Seharusnya Diterima, Tanpa
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Membeda-Bedakan Berdasarkan Alasan Terjadinya PHK. Sehingga alasan efisiensi
yang di batalkan oleh mahkamah konstitus tentang alasan-alasan tersebut berpotensi
diimplementasikan kembali oleh para pengusaha untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja.

BAGIAN III
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG TANAH DAN LINGKUNGAN

A. Konflik Agraria Di Tengah Pandemi COVID-19
Di Negara Indonesia, konflik agraria masih menjadi konflik yang masih tinggi
jumlahnya. Komitmen Pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia pun
masih terkesan tidak serius. Konflik agraria 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
adalah hal yang melatarbelakangi para pejuang hak asasi manusia untuk memperjuangkan
hak-hak mereka yang telah dirampas. Padahal semestinya, Negara lah yang harus menjadi
tempat berlindung bagi masyarakatnya, dan Negara lah yang seharusnya menjamin hakhak 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 beberapa konflik
agraria. Meskipun di masa Pandemi COVID-19, konflik Agraria di Jawa Timur semakin
bertambah. Berdasarkan data penanganan kasus LBH Surabaya selama masa pandemi
setidaknya ada 3 kasus konflik agraria baru yang ditangani oleh LBH Surabaya. Kasus
tersebut yaitu kasus sengketa tanah Masyarakat Pakel melawan perusahaan perkebunan
swasta dan Perhutani dengan luasan lahan konflik yaitu 3000 Hektar, kedua kasus Konflik
Agraria Petani Spawon, Kediri melawan PTPN VIII dengan dengan luasan lahan konflik
yaitu 363 hektar, dan kasus Warga Bulak Banteng Bandarejo, Surabaya melawan TNI AL
dengan luasan lahan konflik yaitu 400 hektar.
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Berdasarkan monitoring media Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saurabaya, konflik
agraria sebagaimana dapat di lihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik No. 25
Data Konflik Agraria Per-Sektor

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Berdasarkan data diatas, menunjukkan konflik agraria di Jawa Timur terbagi menjadi
4 sektor. Terbanyak adalah sektor Infrastruktur dengan jumlah 10 kasus, diikuti sektor
perkebunan 1 kasus, sektor Pertanian sebanyak 1 kasus, sektor Properti sebanyak 2 kasus.
Kemudian dalam kasus-kasus yang terjadi, menjadi sangat penting untuk diketahui siapa
saja aktor yang menjadi pelaku. Beberapa aktor pelaku agraria dapat dilihat sebagaimana
grafik dibawah ini.

Grafik No. 26
Pelaku Konflik Agraria di Jawa Timur 2020

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Data di atas menunjukkan aktor pelaku konflik agraria terbanyak adalah
Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 38,9% kasus, diikuti Perusahaan swasta sebanyak
16,7% kasus, PTPN sebanyak 11,1% Kasus, PT.Pertamina 5,6% kasus, PT.KAI 11,1% kasus,
TNI 5,6% kasus dan Jasa Marga 11,1% .
Setelah diuraikan siapa saja aktor pelaku konflik agraria, perlu juga diketahui
bahwa konflik agraria di Jawa Timur ini tersebar di beberapa wilayah, di antaranya adalah
sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini.

Grafik No. 27
Peta Sebaran Wilayah Konflik Agraria di Jawa Timur

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa urutan kasus tertinggi berada di Kabupaten
Malang sebanyak 7 kasus. Selanjtnya di Kota Surabaya sebayak 3 kasus, Kabupaten Jember
1 kasus, Kabupaten Kediri 2 kasus, Kabupaten Buwangi 1 kasus, Kabupaten Mojokerto 1
kasus dan Kabupaten Situbondo 2 kasus. Jumlah total keseluruhan kasus yang terjadi di
Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak sejumlah 15 kasus di Jawa Timur.
Dari paparan data grafik konflik di atas, masyarakat perlu kiranya mengetahui
bahwa saat ini potensi bertambahnya konflik agraria akan semakin besar dengan di
undangkannya Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa materi
pasal dalam UU Cipta Kerja, khususnya mengenai sektor agraria tedapat ketentuan tentang
kemudahan-kemudahan investasi yang mengkikis perlindungan kepemilikan tanah dan
mempermudah perampasan lahan atas nama kepentingan umum (investasi).

B. Puluhan Tahun Tak Ada Penyelesaian, HGU PT. Bumi Sari Leluasa Mencaplok
Tanah Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi
Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, berbagai macam konflik tanah yang
terjadi saat ini sangat erat kaitannya dengan penguasaan hak atas tanah pada masa
penjajahan kolonial. Hal tersebut juga sebagai salah satu yang melatarbelakangi
dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Kemudian pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga
telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu arah kebijakan pembaruan agraria yang
tercantum dalam ketetapan tersebut diantaranya adalah menyelesaikan konflik-konflik
yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat
mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya
penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip yang salah satu diantarnya
adalah menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dalam prakteknya, kasus pertanahan dari tahun ke tahun semakin bertambah.
Kebijakan pemerintah tentang pembangunan ekonomi dengan cara investasi yang semakin
masif pun menjadi sumbangsih besar terhadap ketimpangan penguasaan tanah antara
masyarakat dengan para pemodal. Tak bisa dipungkiri bahwa arah kebijakan pemerintah
saat ini adalah menempatkan investasi diatas segala-galanya dan menempatkan
perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara pada titik serendah-rendahnya.
Keberpihakan pemerintah kepada pemodal seakan membawa Indonesia semakin mundur
ke zaman kolonial. Dalam konteks saat itu Pemerintahan Belanda bersandar pada
anggapan bahwa Rakyat tidak mempunyai hak tanah, yang punya adalah Raja yang
berkuasa atas bumi dengan seisinya. Inilah yang kemudian menjadi sumber segala
peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada saat itu. Apabila melihat konteks
praktek pemerintahan saat ini, warisan kolonial ternyata masih menancap erat dalam
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setiap kepala para pembuat kebijakan. Padahal dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945
mengamanatkan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memang bukan hal yang
mudah, apalagi jika masih banyak terdapat permasalahan tumpang tindih regulasi
khususnya yang mengatur tentang pertanahan. Belum lagi persoalan penyalahgunaan
kewenangan yang semakin memperpanjang rentetan kasus pertanahan yang ada di
Indonesia. Sebagai salah satu contoh kasus pertanahan yang belum mendapatkan
penanganan penyelesaian adalah yang terjadi di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten
Banyuwangi Jawa Timur. Sengketa tanah antara perusahaan perkebunan PT. Bumi Sari
dengan masyarakat Desa Pakel ini mencuat ketika Kementerian Dalam Negeri memberikan
HGU kepada PT Bumi Sari. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri
Nomor SK.35/HGU/DA/85 yang menetapkan luasan HGU PT Bumi Sari yaitu 11.898.100
meter persegi atau 1189,81 hektar. SK tersebut terbagi dalam 2 sertifikat, yakni Sertifikat
HGU Nomor 1 Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU Nomor 8
Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. Kedua HGU tersebut berakhir pada 31 Desember
2009. Namun diluar dugaan, dalam praktiknya PT Bumi Sari juga mengklaim mempunyai
ijin pengelolaan kawasan hingga Desa Pakel.
Pada tanggal 7 Oktober 2004, PT Bumi Sari telah mengajukan permohonan untuk
perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU). Atas permohonan
tersebut, kemudian Kepala BPN pun dengan berbagai pertimbangannya telah mengabulkan
permohonan tersebut melalui Keputusan Kepala BPN Nomor 155 HGU/BPN/2004 yang
menyatakan memberikan perpanjangan jangka waktu HGU Nomor 1 Kluncing, selama 25
tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2009 dan pembaharuan HGU 25 tahun
sejak berakhir perpanjangan jangka waktu haknya atas tanah seluruhnya seluas
11.898.100 meter persegi. Keputusan Kepala BPN tersebut berlaku sejak ditetapkan
tanggal 11 November 2004. Artinya kedua HGU tersebut akan berakhir pada tahun 2034.
Penting untuk diketahui, bahwa upaya masyarakat Desa Pakel dalam
mempertahankan tanahnya adalah berdasarkan Sertifikat Izin Membuka Tanah (Acta Van
Verwizing) tertanggal 11 Januari 1929 yang diberikan kepada leluhur warga Desa Pakel
atas nama Doelgani, Karso dan Senen. Dalam dokumen berbahasa Belanda yang
ditandatangani oleh Achmad Noto Hadi Soerjo yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi
saat itu, tercantum izin untuk membuka tanah yaitu seluas 4000 bahu atau 3000 hektar.
yang mana sampai saat ini Kurang Lebih 330 hektar diantaranya telah menjadi Hak milik
masyarakat berupa, Sawah, Kebun dan Pemukiman, 351 hektar dirampas oleh PT Bumi
Sari dan Kurang Lebih 875 hektar dirampas oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat.
Pada tahun 2018, dalam penelusuran lanjutan yang dilakukan oleh warga telah
ditemukan fakta baru bahwa HGU PT Bumi Sari ternyata terletak di Desa Bayu, Kecamatan
Songgon, dengan luasan 1189, 81 hektar. Hal ini berdasarkan Surat dari BPN Banyuwangi
Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018, dimana telah ditegaskan
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bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari. Atas adanya keterangan
tersebut, warga pun optimis untuk mendapatkan tanah mereka kembali.
Berbagai upaya pun telah ditempuh oleh masyarakat, diantaranya adalah
melakukan aksi dan klarifikasi kepada pihak Perkebunan PT.Bumisari, Perhutani, BPN,
Pemerintah Daerah dan beberapa instansi terkait lainnya. Selain itu juga masyarakat sudah
berupaya untuk meminta klarifikasi dan mengajukan permohonan kepada Presiden,
Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), DPR
RI dan beberapa Instansi lain di Jakarta, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian
terkait dengan sengketa tersebut. Kedua belah pihak yang bersengketa belum membawa
permasalahan ini ke jalur litigasi untuk mendapatkan putusan dari lembaga peradilan.
Pada tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, warga
Desa Pakel melakukan aksi pendudukan lahan (reklaiming). Tujuan dari pendudukan lahan
ini adalah untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang telah dirampas selama puluhan
tahun oleh perusahaan perkebunan.
Penting untuk dipahami, bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara yang
melaksanakan fungsi pemerintahan, ada beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam
setiap pengambilan keputusan atau tindakan pemerintahan yang terhimpun dalam suatu
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Salah satu diantaranya adalah asas
kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu
ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan
yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti
tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak
ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat
mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum
mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.2
Jika membaca kasus di atas, akar permasalahannya adalah ketidakcermatan
pemerintah dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan
munculnya persaingan-persaingan atau sengketa dalam suatu tataran sosial. Pemberian
HGU yang berdiri diatas tanah masyarakat yang memiliki legalitas, jelas membuktikan
bahwa pemerintah tidak melakukan upaya secara komprehensif terkait dengan
penelusuran dokumen hukum, sejarah atau riwayat atas setiap tanah yang akan ditetapkan
sebagai objek yang melekat suatu hak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain itu secara esensi, terdapat tiga elemen unsur dalam asas kecermatan yang
harus diperhatikan, yaitu: (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; (2) beban
yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang
hendak dicapai; dan (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi
secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), Jakarta : 2016, hlm. 65-66.
2
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menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.3 Ketiga elemen tersebut apabila
dikaitkan dengan kasus diatas, nampaknya sudah nyata terjadi. Pertama, tak sedikit
masyarakat desa setempat yang mengalami penderitaan akibat tanahnya dikuasai oleh
perusahaan perkebunan. Berbagai penderitaan tersebut antara lain adalah masyarakat
desa setempat saat ini tidak bisa lagi melakukan aktivitas pertanian, perkebunan ataupun
aktivitas pemanfaatan tanah lainnya. Hal tersebut tentu mengakibatkan masyarakat satu
persatu terancam kehilangan mata pencahariannya. Di Desa Pakel ada kurang lebih
sebanyak 980 Kepala Keluarga dan terdapat kurang lebihnya 2500 jiwa yang sebagaian
besar menggantungkan mata pencahariannya pada lahan pertanian dan perkebunan. Dapat
dibayangkan apabila lahan yang seharusnya mereka kelola, saat ini dikuasai oleh
perusahaan swasta secara illegal dan bahkan didukung dengan sikap diamnya pemerintah
yang seolah-olah abai dan enggan bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang
dialami oleh masyarakatnya.
Kedua, mengenai pemberian HGU memang sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, namun dalam implementasinya sangat jauh dari apa
yang diamanatkan oleh UUPA. Padahal dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa
pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan agar supaya usaha-usaha dalam
lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan
kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) 4 serta menjamin bagi
setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik
bagi diri sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya, dalam Pasal 13 UUPA Pemerintah juga
memiliki kewajiban untuk mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari
organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah Pemerintah dan Perusahaan Swasta
mengekslusifkan diri dari tanggung jawab mengelola sumber daya agraria untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterbukaan terkait
dengan dokumen HGU. Pemberian HGU lebih berkutat pada para pengusaha ataupun para
pemodal. Ketidakterbukaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi
negatif di kalangan masyarakat. Spekulasi yang menyebarluas dikalangan masyarakat
adalah adanya dugaan praktek suap menyuap, korupsi, ataupun gratifikasi yang melibatkan
birokrasi dan korporasi untuk mendapatkan izin HGU. Salah satu contoh adalah kasus yang
menyeret dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kasus tanah HGU di
Kalimantan Barat.5 Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan kedua pejabat tersebut
menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi terkait penerbitan HGU untuk sejumlah
Ibid. hlm. 66.
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
5 Sumber : Kompas, 29 November 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/19572271/kpktetapkan-dua-pejabat-bpn-jadi-tersangka-gratifikasi-hgu-tanah-di
3
4
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perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa spekulasi yang
beredar di kalangan masyarakat perlahan-lahan kian menunjukkan kebenarannya.
Pada akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara dalam
bidang agraria, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas tumpang tindihnya
peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Kemudian dalam tahapan perencanaan,
seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan penelusuran yang berkaitan dengan
sejarah atau riwayat atas tanah dan semua dokumen-dokumen hukum yang bersangkut
paut dengan objek tanah yang akan dilekatkan suatu hak. Selain itu, upaya untuk
melakukan analisis sosio-kultural menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh setiap
pengambil kebijakan sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28H ayat (1) yang
menyatakan bahwa “Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat
tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif”. Kemudian upaya-upaya tersebut dijadikan
sebagai dasar bagi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan
sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.
C. Perjuangan Masyarakat Desa Pakel Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah
Berujung Pada Kriminalisasi
Permasalahan kriminalisasi seakan menjadi hal yang selalu mengiringi setiap
langkah perjuangan masyarakat, baik yang mempertahankan atau sedang
memperjuangkan hak-hak asasinya. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang terjadi
pada Suparmo (75 tahun), seorang Petani asal Dusun Krajan Desa Pakel Kecamatan Licin
Kabupaten Banyuwangi. Bermula dari aksi penyampaian pendapat yang dilakukan olehnya
dan ratusan warga desa pakel pada bulan Desember 2018, Suparmo, dkk menuntut agar
PT. Bumi Sari segera mencabut HGU perkebunan karena dinilai telah melanggar dan
melampaui batas peruntukannya. Sebagai bentuk perjuangannya, Suparmo dkk melakukan
aktivitas penanaman pohon pisang di areal yang diklaim milik PT. Bumi Sari. Atas peristiwa
tersebut, Suparmo didakwa atas tuduhan telah melanggar Pasal 160 KUHP tentang
Penghasutan dan Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena
dianggap telah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan
Perkebunan”.
Hal yang penting untuk diketahui yaitu; Pertama, bahwa Suparmo dan masyarakat
desa pakel memiliki bukti kuat terkait tanah yang mereka tanami. Sedangkan secara
yuridis, wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sari bukan di wilayah Desa Pakel,
melainkan di wilayah Songgon. Kedua, bilamana terdapat konflik pertanahan yang memiliki
dampak luas maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN No.11/2016).
Kedua hal inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Tim Kuasa Hukum
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yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria (TeKAD
GARUDA) dalam mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Walhasil, pada
tanggal 9 Maret 2020 Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Putusan Nomor
91/Pid.B/2020/PN Byw menyatakan bahwa eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum
diterima. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Suparmo premature dan terlalu
dini.
Sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini tercatat 14 (empat belas) orang warga desa
pakel yang telah dilaporkan oleh PT. Bumi Sari dengan berbagai macam tuduhan yang
disematkan mulai dari tuduhan atas pengrusakan, pendudukan lahan dan lain sebagainya.
Di tahun 2020 ini, upaya kriminalisasi masih gencar dilakukan. Dalam perkembangan
terakhir, sudah 3 (tiga) orang warga desa pakel yang telah dilaporkan oleh perusahaan atas
tuduhan Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU No
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
D. Perampasan Hak Atas Tempat Tinggal Masyarakat Bulak Banteng Bandarejo Oleh
TNI-AL LANTAMAL V
Perjuangan panjang melawan perampasan tanah dan kriminalisasi yang dialami
oleh 310 KK atau 1200 jiwa masyarakat Bulak Banteng Badarejo sampai sekarang tidak
ujung usai. Penguasaan tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat Bulak Banteng
Banderejo bukan hanya beberapa tahun, tetapi sudah ber-puluh tahun tepatnya tahun
1929 sebelum kemerdekaan indonesia dia sudah menguasai tanah di wilayah Bulak
Banteng Bandarejo. Mayoritas yang menjadi penunjang penghidupan sehari-harinya
masyarakat Bulak Banteng Bandarejo adalah Petani Tambak, Nelayan dan Kuli Bangunan.
Masyarakat Bulak Banteng Bandarejo menguasai tanahnya ada yang mempunyai akta
otentik alas hak berupa SHM, Liter C/Petok D dan juga warga membayar PBB (Pajak Bumi
Bangunan) dan bahkan Pemerintah Kota Surabaya juga sudah memberikan Izin untuk
mendirikan Bangunan dengan mengeluarkan Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk
di wilayah Bulak Banteng Bandarejo.
Kasus ini bermula adanya TNI-AL Lantamal V menggangap masyarakat yang
berpenghuni di Bulak Banteng Bandarejo adalah penghuni liar. TNI-AL Lantamal V
mengklaim tanah yang saat ini dikuasai oleh warga Bulak Banteng Bandarejo merupakan
aset tanah milik BMN TNI AL berdasarkan bukti kepemilikan diantaranya berupa Peta
Minut Plant Zeni Tempur Koda V Brawijaya tahun 1920 yang isinya tentang Bandarejo
Ujung Surabaya merupakan rumah sakit kusta yang sudah ditutup dipindahkan ke Prataan
Tuban dan Lumajang pada tahun 1920. Sedangkan menurut cerita Bapak Abu, salah satu
yang menjadi sesepuh masyarakat Bulak Banteng Bandarejo, dulu itu tidak ada rumah sakit
kusta tetapi yang ada hanya rumah penampungan kusta dan itu berada di daerah
Bandarejo Ujung, bukan Bulak Banteng Bandarejo yang sekarang ditempati masyarakat.
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Bukti selanjutnya yang menjadi dasar TNI Lantamal V adalah Statbload 1659 tahun 1940,
Surat keterangan Asisten Wedono Nyamplungan Soedarsono tanggal 14 Agustus 1954 yang
isinya tentang ALRI (angkatan laut republik indonesia) telah mengganti rugi kepada 114
kepala keluarga pada tahun 1954. Tetapi menurut keterangan sesepuh masyarakat Bulak
Banteng Bandarejo, bahwa masyarakat Bulak Banteng Bandarejo tidak pernah sama sekali
mendapat ganti rugi dari ALRI, karena masyarakat dari awal memang mempertahankan
tempat tinggalnya.
Semasa konflik tanah ini, TNI-AL Lantamal V melakukan berbagai cara agar
masyarakat bulak banteng itu meninggalkan perkampungannya. TNI-AL Lantamal V
memberikan surat peringatan kepada masyarakat Bulak Banteng Bandarejo melalui surat
pada tanggal 30 Juli 2015, 24 Agustus 2015 dan 2 September 2015 untuk segera
mengosongkan dan membongkar bangunan yang masyarakat tempati. Tidak hanya itu,
bahkan TNI-AL Lantamal V pada tanggal 9 Juli 2015 mengirimkan surat kepada
Bakesbangpol dan ditembuskan kepada Wali Kota Surabaya, PDAM Surabaya, PLN Tanjung
Sadari, Kadispenduk Capil Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Camat Kenjeran
untuk agar menutup PDAM, PLN dan Administrasi kependudukan masyarakat Bulak
Banteng Bandarejo. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI-AL Lantamal V itu tidak
berhasil dan sampai saat ini masyarakat masih tetap menguasai lahannya dan masyarakat
masih tercatat di administrasi kependudukan sebagai warga Bulak Banteng Bandarejo.
Proses perjuangan masyarakat atas hak untuk mempertahankan tempat tinggalnya
berbagai intimidasi dan kriminalisasi yang harus dia dihadapi, bahkan TNI-AL Lantamal V
menempuh melalui jalur pidana. TNI-AL Lantamal V pada tanggal 29 Oktober 2015
mengkriminalisasi salah satu masyarakat perempuan bernama Ibu Khotijah yang berjuang
atas tempat tinggalnnya di Bulak Banteng Bandarejo. Ibu Khotijah dilaporkan kepada
Polres
Pelabuhan
Tanjung
Perak
dengan
Laporan
Polisi
Nomor:
LPB/1577/X/2015/UM/JATIM dengan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang
lain tanpa ijin dan atau penyorobatan tanah di Bulak Banteng Bandarejo. Padahal apa yang
dituduhkan kepada masyarakat, itu adalah lahan masyarakat sendiri yang sudah dikuasai
berapa puluh tahun secara turun temurun dan masyarakat menempati tempat tinggalnya
juga sudah mempunyai alas hak.
Merespon persoalan tersebut, pada bulan November 2017 masyarakat Bulak
Banteng Bandarejo menyampaikan pengaduan secara resmi dan langsung kepada
beberapa instistusi, yaitu kementerian Agraria dan tata Ruang , Badan Pertahanan Nasional
dan Kantor Staf Presiden. Selain itu, Bulan Agustus 2015 masyarakat telah menyampaikan
apa yang mereka hadapi dan juga melakukan audiensi dengan Pemda, yaitu Wali kota
Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Namun, setiap pengaduan
yang dilakukan sampai saat ini tidak ada penyelesain apapun. Masyarakat dibiarkan begitu
saja teronta-teronta mengahadapi intimidasi yang dilakukan oleh TNI-AL Lantamal V,
karena sampai saat ini akses jalan yang menuju kerumahnya warga Bulak Banteng
Bandarejo yang awalnya mudah dan dekat untuk dilewati menuju keperkampungan, saat
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ini sejak di bangunnya 2 Gapura milik TNI- AL itu sudah ditutup pagar, sehingga akses jalan
menuju keperkampungan masih harus menempuh perjalanan ± 300 meter. Dengan adanya
pembangunan 2 Gapura itu, TNI-AL lantamal V mengklaim sepihak bahwa tanah yang
diakuasai oleh masyarakat Bulak Banteng Bandarejo adalah milik TNI-AL Lantamal V, dan
bahkan juga TNI-AL Lantamal V memasang plang papan kayu ditambak yang dulu milik
masyarakat dengan bertuliskan “ Tanah Milik TNI-AL Lantamal V. Dilarang menguasai,
memanfaatkan dan mendirikan bangunan berupa apapun”.
Lebih tragisnya lagi, sejak tahun 2015 sampai sekarang masyarakat yang membawa
material bahan bangunan ke Bulak Banteng Bandarejo untuk memperbaiki bangunannya
dan yang akan membangun bangunan, itu tidak di perbolehkan dan dicegat di pintu Pos
penjagaan TNI-AL Lantamal V. Sehingga dengan adanya pelarangan masyarakat tidak
diperbolahkan untuk membawa material bahan bangunan keperkampungan, dampaknya
adalah mengakibatkan ada beberapa rumah masyarakat yang sudah retak dan bahkan ada
yang sudah roboh.
Dengan berbagai intimidasi dan kriminalisasi kepada warga Bulak Banteng
Bandarejo dengan tujuan untuk merampas tanah yang dikuasai oleh masyarakat, TNI-AL
Lantamal V ini telah melanggar Hak Asasi Manusia dan prinsip 8 wajib TNI:
a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat;
b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat;
c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita;
d. Menjaga kehormatan diri dimuka umum;
e. Menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya;
f. Tidak sekali-sekali merugikan rakyat;
g. Tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat;
h. Menjadi contoh dan melopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat
sekelilingnya.
Ketika melihat prinsip 8 wajib TNI, TNI-AL Lantamal V seharusnya memberikan
perlindungan, bersikap ramah tamah, menjunjung tinggi kehormatan wanita, memberikan
kenyamanan atas tempat tinggal masyarakat. Namun kenyataanya adalah malah
mengganggu, meresahkan dan bahkan mengkriminalisasi seorang wanita masyarakat
Bulak Banteng Bandarejo.
Ketika TNI-AL Lantamal V ini memaksakan kehendanknya untuk mengusir dan
bersiteguh untuk tetap menguasai lahan masyarakat Bulak Banteng Bandarejo, maka ada
banyak hal yang akan dilanggar hak asasi warga sebagaimana yang sudah diatur didalam
konstitusi. Diantaranya adalah, menghilangkan tempat tinggal warga, menghilangkan mata
pencaharian warga yang mayoritas di sana sebagai petani tambak, nelayan dan kuli
bangunan dan bahkan juga menghilangkan Budaya yang sudah diwarisi oleh leluhurnya.
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E. Perjuangan Masyarakat Ngrangkah Sepawon Kediri Demi Bertahan Hidup Dan
Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Atas Hak Tempat Tinggalnya Di
Kriminalasi
Sejak Indonesia merdeka 1945 sebelum pihak PTP beroperasi atau mengambil alih,
tanah di Ngrangkah Sepawon sudah dikuasai atau dikelola oleh masyarakat sebagai areal
pertanian bahkan tanah-tanah yang dikelola masyarakat tersebut sebagian ada yang
menyebutnya berasal dari hasil membuka lahan baru atau babat alas. Selain dari itu
sebagian ada yang menyebutnya sebagai bumi hangus, yaitu tanah terlantar yang
ditumbuhi oleh semak-semak belukar akibat dari bencana gunung Kelud meletus yang
kemudian oleh masyarakat dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Tanah
masyarakat yang dikelola dan dimanfaatkan terdiri dari lahan pekarangan dan lahan
pertanaman dengan luas ±363 haktar.
Kemudian pada Agresi Militer Belanda tahun 1947-1948 Belanda pernah mencoba
mengurus sisa-sisa tanah yang sudah digarap oleh masyarakat, dikelola menjadi
perkebunan dengan nama PPN. Pada tahun 1966 tanah yang sudah digarap oleh
masyarakat selama ±20 tahun dirampas atau diambil alih dengan paksa oleh pihak
perusahaan dengan menggunakan kekuasaan ABRI. ABRI dengan cara paksa menyuruh
masyarakat untuk melepaskan atau meninggalkan tanah garapannya, apabila tidak mau
akan ditembak. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang lari ketakutan meninggalkan
tanahnya serta mencari alamat ke daerah-daerah lain. Selain daripada itu pihak ABRI yang
bekerja sama dengan pihak perusahaan juga melakukan pengambil alihan tanah
masyarakat dengan cara rekayasa. Yaitu bagi masyarakat yang mau menyerahkan
tanahnya akan diganti dengan pekerjaan, dengan memberikan kartu tanda anggota ikatan
karyawan Brawijaya. Namun kenyataannya setelah tanah diserahkan, pihak perusahaan
mengadakan team pen screaning. Bagi masyarakat yang dinyatakan tersangkut PKI dipecat
dan diusir dari tempat tinggalnya. Tidak hanya itu saja, pihak PTP juga melakukan
penggusuran pemukiman penduduk untuk dijadikan lahan perkebunan sehingga banyak
masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Pada tahun 1982 beberapa masyarakat yang tidak menerima dengan tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak PTP, Saudara kamin dkk mengajukan pada
pemerintah untuk memperjuangkan pengembalian tanah masyarakat tersebut kepada
masyarakat Ngrangkah Sepawon. Namun kenyataannya tidak berhasil, bahkan sekitar
tahun 1984 saudara Kamin diculik oleh oknum aparat dan dibawa ke pabrik dan hingga
sekarang tidak ada kabar beritanya. Menurut keterangan masyarakat saudara Kamin itu
entah masih hidup atau sudah meninggal, karena sampai searang tidak ada kabar. Begitu
pula dengan saudara Panuji yang juga berusaha memperjuangkan tanah masyarakat
Ngrangkah Sepawon juga diculik oknum aparat dan sekarang tidak ada penyelesaiannya.
Hingga sampai sekarang Perjuangan panjang melawan perampasan tanah dan untuk
mempertahankan hidup, Pak Warasno salah satu tokoh masyarakat Ngrangkah Sepawon
Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

71

dikriminalisasi oleh PTPN VII karena membantu 3 masyarakat Ngrangkah Sepawon yang
bernama Joko, Bayek dan Karji untuk mencarikan pembeli kayu, dalam hal ini berujung
pada proses persidangan pidana dengan dugaan Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 atau
Pasal 80 ayat 1 KUHP dengan Nomor Perkara 111/Pid.Sus/2020/PN GPR Kabupaten
kediri. Dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa Pak Warasno telah terbukti
bersalah dan dijatuhkan Pidana dengan Pidana Penjara 1 tahun dan denda Rp.100.000.000
(Seratus Juta Rupiah).
Kriminalisasi tersebut bermula ketika pada bulan Januari 2020 Joko, Bayek dan
Karji yang pekerjaanya sebagai buruh petani dan juga kadang sebagai buruh kebun PTPN
VII bersilaturrahmi kerumahnya pak Warasno. Ditengah pembicaraanya Joko, Bayek dan
Karji minta tolong kepada Pak Warasno untuk dicarikan pembeli kayu yang berjenis kayu
Balsa, karena pada saat itu sudah tidak punya uang untuk membeli kebutuhan makan
kesehariannya bersama keluarganya. Kayu bakar tersebut yang berjenis Balsa didapat dari
hasil mengumpulkan setiap harinya sedikit demi sedikit sampai 3 bulanan terkumpul
sebanyak ±4 kubik dan sebelum dijual kayu milik 3 warga itu di titipkan di sebelah rumah
pak Warasno karena kebetulan dipinggir jalan, agar nanti akses ketika diangkut untuk
dijual itu mudah.
Pak Warasno menyampaikan kepada temannya yang bernama Pak Rudi melalui
telfon, bahwa kalau ada masyarakat Ngrangkah Sepawon punya kayu berjenis Balsa mau
dijual karena tidak punya uang untuk makan sehari-harinya dan juga dengan keluarganya.
Pak Rudi membeli kayu tersebut perkubik dengan harga Rp.300.000. Ketika sudah ada
kesepakatan terkait dengan harga, Pak Rudi menyuruh karyawannya yang bernama Adi
Suseno dan Rendi untuk mengangkut kayu tersebut memakai Mobil Truck. Ketika
diperjalanan sampai di timurnya Polsek Ngancar Pukul 17.00 Wib, Adi Suseno dan Rendi
diberhentikan sama Polsek Ngancar karena ada laporan dari Romi Sitomurang pegawai
PTPN VII, bahwa kayu yang dibawanya itu hasil mencuri milik kayu perkebunan PTPN VII,
tetapi polisi tidak menyampaikan orang yang diduga mencuri kayu tersebut itu siapa.
Pukul 20.00 Wib Pak Rudi ditelfon sama karyawannya yang membawa kayu tersebut,
menyampaikan untuk datang ke Polsek Ngancar. Ketika sampai di Polsek Ngancar, Pak
Rudi langsung dimintai keterangan tentang kayu tersebut, dan setelah dimintai
keterangan, Pak Rudi ditahan malam itu juga. Keesokan harinya Jam 11.30 Wib, Pak
Warasno mendatangi Polsek Ngancar untuk memberikan keterangan atau klarifikasi
tentang kayu yang dijual. Setiba di Polsek Ketemu Kanit Reskrim, HP pak Warasno
dirampas dan dimintai keterangan seputar asal kayu tersebut. Setelah selasai dimintai
keterangan, Pak Warasno diminta tandatangan dan langsung ditahan.
Tanggal 24 Maret 2020, mulai sidang pertama dan diputus pada tanggal 15 Juli
2020. Dalam fakta persidangan diperoleh fakta-fakta beberapa hal yang tidak bisa
dibuktikan oleh Jaksa penuntut Umum, sehingga kasus ini seakan-akan dipaksakan yang
mengakibatkan pak Warsano untuk di kriminalisasi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak
dapat membuktikan adanya perbuatan pendahuluan yaitu pencurian dan/atau penjarahan
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dengan barang bukti berupa kayu balsa yang disita oleh penyidik, hal tersebut didasarkan
dengan belum adanya orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian
dan/atau penjarahan atas tanaman kayu jenis balsa yang dijadikan sebagai barang bukti.
Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan barang bukti kayu balsa yang berada di
rumah Pak Warasno adalah kayu hasil pencurian oleh Joko, Bayek dan Karji dari
perkebunan PTPN XII Ngrangkah Sepawon, karena Jaksa penuntut Umum tidak ada
seorang pun saksi yang dihadirkan di dalam persidangan orang yang melihat kejadian
adanya pencurian kayu tersebut yang diambil dari perkebunan milik PTPN XII Ngrangkah
Sepawon. Sehinga menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan
bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana penadahan, barang tersebut yang menjadi
tuduhan tindak pidana penadahan harus diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil
kejahatan.
Dari informasi salah satu keterangan masyarakat Ngrangkah-Sepawon
menyampaikan bahwa masyarakat yang berkeja sebagai buruh kebun PTPN VII itu upah
per-harinya di bawah ekonomi rendah yang itu tidak cukup untuk pembiayaan hidup
kesehariannya, sehingga untuk menambah penghasilan ekonomi setiap harinya
masyarakat kadang mengumpulkan kayu bakar ketika sedang mencari rumput untuk dijual
kepada orang yang mempunyai hewan peliharaan di Ngrangkah Sepawon. Seharusnya
dalam hal seperti ini kehadiran negara itu sangat dibutuhkan untuk menjamin dan
melindungi sebagaimana yang diamanahkan didalam dasar konstitusional bahwa setiap
orang mempunyaai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang
layak didalam kerangka hak asasi manusia tentunya dengan intervensi negara yang
berkewajiban memenuhi hak tersebut. Di pertegas dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945
menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusian”. Dan juga dalam pasal 11 ayat (1) & (2) Konvenan Internasional
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa “Setiap
orang berhak atas standart kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk
pangan, sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus”.
F.

Pandemi COVID-19 tak menghentikan Pengrusakan Lingkungan

Lingkungan hidup yang kian hari semakin nyata kerusakannya, manusia tentu
adalah makhluk pertama yang harus bertanggung jawab atas adanya kerusakan tersebut.
Kerusakan berawal dari mindset yang menganggap bahwa sebuah kemajuan sebuah
negara ditandai dengan adanya pembangunan-pembangunan gedung tinggi dan
industrialisasi. Prinsip tentang pembangunan berkelanjutan seolah-olah hanya menjadi
template yang melekat dalam batang tubuh setiap produk kebijakan yang disusun oleh
pemerintah. Perhatian terhadap penghidupan generasi mendatang seakan menjadi sesuatu
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yang tak perlu dipertimbangkan lagi. Lebih jauh persoalan dampak industrialisasi yang tak
sedikit menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama menyangkut soal kesehatan.
Pandemi Covid-19 diduga diakibatkan oleh kerusakan alam.
Pasal 28H (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun dalam prakteknya pemerintah
seringkali abai dan tidak sungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan negara untuk
memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini dibuktikan
dengan masih adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam
operasionalisasinya. Tak hanya itu saja, upaya penanganan dampak industri sepertinya
juga tak begitu diperhatikan oleh para penyelenggara Negara. Padahal, tak sedikit industriindustri yang letaknya berdekatan dengan lahan pertanian masyarakat yang mana limbahlimbah industri tersebut sangat potensial mencemari lahan pertanian masyarakat
setempat. Banyak protes masyarakat tentang adanya aktivitas industri yang mencemari,
hanya sekedar menjadi pengaduan diatas kertas.
Sebagai salah satu contoh kasus lingkungan yang berkepanjangan yaitu kasus
penimbunan limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.6
Sudah sepuluh tahun warga setempat hidup dengan limbah berbahaya (B3). Upaya yang
dilakukan warga setempat menggugat penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh
perusahaan seolah-olah menjadi sia-sia ketika gugatan perkara Nomor
4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk ditolak oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Diketahui bahwa
majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak menggunakan peraturan
Mahkamah Agung (MA) Nomor 36/2013 tentang Pedoman Penanganan Pemeriksaan
Lingkungan Hidup. Dalam kasus tersebut, semakin terlihat bahwa di kepala setiap
penyelenggara negara tidak ada itikad untuk menyelematkan lingkungan hidup. Selama
masa pandemi, tidak mengurangi aktivitas pengrusakan lingkungan.
Berdasarkan monitoring media yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Surabaya sepanjang tahun 2020, terdapat beberapa temuan kasus pencemaran lingkungan
di Jawa Timur sebagaimana ditampilkan dalam grafik berikut.

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2020/10/31/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-denganlimbah-berbahaya-3/
6
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Grafik No. 20
Jumlah Kasus Berdasarkan Wilayah Sebaran Pencemaran

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Hasil monitoring media, ditemukan 36 kasus pencemaran lingkungan yang tersebar
di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tingkat pencemaran tertinggi berada di
Kabupaten Pasuruan, dengan temuan sebanyak 8 (delapan) kasus. Selanjutnya adalah di
Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dengan temuan sebanyak 4 (empat) kasus.
Kemudian pencemaran di Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kota Malang,
masing-masing sebanyak 3 (tiga) kasus. Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan masing-masing
ditemukan sebanyak 2 (dua) kasus. Terakhir di Kabupaten Jombang, dengan temuan
sebanyak 1 (satu) kasus.
Berdasarkan adanya sebaran kasus pencemaran tersebut, kemudian LBH Surabaya
mengelompokkannya berdasarkan jenis limbah sebagaimana dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini.’

Grafik No. 21
Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Limbah

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

76

Dari grafik di atas, ada total 37 kasus yang digolongkan berdasarkan tiga jenis
limbah, yaitu (1) Limbah Padat sebanyak 20 kasus (2) Limbah Cair sebanyak 16 kasus dan
(3) Limbah Gas sebanyak 1 kasus. Selanjutnya, kasus berdasarkan spesifikasi jenis
pencemaran limbah, LBH Surabaya membagi dalam beberapa kategori sebagaimana dapat
di lihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik No. 22
Jumlah Kasus Berdasarkan Spesifikasi Pencemaran Limbah

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Dari grafik diatas, ada total 37 kasus di Provinsi Jawa Timur di sepanjang tahun
2020 yang terbagi dalam empat spesifikasi jenis limbah, yaitu (1) Limbah Industri
sebanyak 15 kasus, (2) Limbah domestic sebanyak 10 kasus, (3) Limbah material sebanyak
6 kasus, dan (4) Limbah B3 sebanyak 1 kasus.
Akibat tak kunjung mendapatkan penyelesaian dan menimbulkan perselisihan
antara masyarakat dengan aktor yang mencemari tersebut, beberapa kasus pencemaran
lingkungan yang telah berdampak luas berubah menjadi konflik lingkungan. Salah satu
contoh adalah bentrokan yang terjadi di Pertigaaan Lowi Kecamatan Pesanggaran,
Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Maret 2020 lalu antara masyarakat desa setempat
dengan perusahaan tambang emas. Peristiwa tersebut ditengarai akibat dari perlakuan
khusus pemerintah kepada perusahaan tambang yang membiarkan secara leluasa
melakukan aktivitas pertambangan tanpa memperdulikan protokol pencegahan pandemi
covid-19. Walhasil, kecemburuan sosial atas perlakuan tebang pilih tersebut memuncak
menjadi konflik. LBH Surabaya mencatat ada beberapa temuan konflik lingkungan hidup
yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat dalam
grafik berikut.
Grafik No. 23
Jumlah Kasus Berdasarkan Sebaran Konflik
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Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Dari grafik di atas, urutan jumlah konflik dari yang tertinggi adalah berada di
Kabupaten Banyuwangi. Urutan kedua berada di Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua)
konflik. Urutan ketiga berada di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang, Kota Surabaya,
Kabupaten Jember dan Kabupaten Trenggalek, yang masing-masing ditemukan sebanyak 1
(satu) konflik dari total 11 (sebelas) konflik yang tersebar di Provinsi Jawa Timur.
Perbedaan karakteristik lingkungan juga sangat menentukan banyaknya jumlah konflik
yang terjadi. Semakin potensial sumber daya alam di suatu wilayah, semakin besar pula
potensi konfik yang akan ditimbulkan, sebagaimana yang telah terjadi di Gunung Tumpang
Pitu Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun 2016 lalu telah ditetapkan sebagai objek vital
nasional dan gencar mendapatkan penolakan dari warga masyarakat yang hidup di
sekitarnya. Untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam lingkungan hidup, LBH
Surabaya telah membaginya ke dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat dalam
grafik dibawah ini.
Grafik No. 24
Jumlah Kasus Berdasarkan Sebaran Konflik

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020
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Dari grafik di atas, ada total 86 kasus di Provinsi Jawa Timur yang terbagi dalam
empat kategori masalah lingkungan hidup yang terjadi di sepanjang tahun 2020, yaitu (1)
Konflik Lingkungan Hidup sebanyak 8 kasus atau 9,3 % , (2) Pencemaran sebanyak 36
kasus atau 41,9 %, (3) Banjir sebanyak 36 kasus atau 41,9% dan (4) Tanah Longsor
sebanyak 6 kasus atau 7%.
Sejauh ini masyarakat memandang bahwa persoalan banjir semata-mata hanya
disebabkan oleh alam. Sebagai salah satu contoh banjir yang terjadi di pusat kota Sampang
Madura pada 14 Desember 2020 yang lalu. Berdasarkan informasi media7, air setinggi
hampir 1 (satu) meter merendam sejumlah akses jalan rumah-rumah penduduk yang
mengakibatkan aktivitas warga terganggu. bahwa kondisi banjir tersebut juga
mengakibatkan Sungai Kemuning meluap dan jebolnya tanggul pembatas sungai. Yang
sering menjadi argumentasi adalah bahwa banjir disebabkan oleh karena aktivitas
membuang sampah secara sembarangan. Tanpa menafikkan alasan tersebut, selain
bersumber dari sungai perlu juga dicermati sisi lain penyebab dari adanya banjir. Salah
satunya adalah maraknya reklamasi di Pantai Camplong Sampang Jawa Timur yang diduga
illegal. Menurut pakar teknik kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin
dalam Media Tempo.co yang mengatakan bahwa reklamasi akan memperparah banjir.
Dengan reklamasi, air laut tidak akan terhalangi untuk masuk ke daratan. Namun, air laut
justru semakin penetrasi ke kanal-kanal yang direklamasi sehingga memicu banjir yang
semakin parah. Apabila kasus reklamasi illegal ini tidak mendapatkan tindakan tegas dari
Pemerintah, maka dimungkinkan potensi banjir akan semakin parah.
G. Konflik Pertambangan di Kawasan Gunung Tumpang Pitu dan Sekitarnya,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Pada tahun 1995/1996, PT. Hakman Metalindo mendapatkan Izin Kuasa
Pertambangan dari ESDM di Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan luas eksplorasi
62.586 Ha. Hakman Metalindo terdiri dari tiga anak perusahaan. Pertama, PT. Hakman
Emas Metalindo (HEM) luas KP 5.386 Ha. Kedua, Hakman Platina Metalindo (HPLM)
dengan 25.930 Ha dan Hakman Perak Metalindo (HPLM), 25.120 Hektar. (sumber:
https:/www.mongabay.co.id.) Wilayah yang masuk dalam Izin Kuasa Pertambangan PT.
Hakman meliputi Taman Nasional Meru Betiri (580 Km2 atau 58.000 Ha) di Banyuwangi
dan Jember, Cagar Alam Watangan Puger, Cagar Alam Curah Manis Sempolan, Hutan
Lindung Baban Silosanen, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu serta lahan-lahan
pertanian produktif dan pemukiman masyarakat. Dalam kegiatan eksplorasinya PT.
Hakman Metalindo bekerja sama dengan Golden Valley Mines N.L., sebuah perusahaan asal
Sumber : https://jatim.inews.id/berita/tanggul-sungai-kemuning-jebol-pusat-kota-sampang-terendambanjir
7
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Australia. Dalam catatan JATAM 2012, disebutkan bahwa PT. Hakman Metalindo telah
menyebabkan kawasan jati di daerah tersebut kering kerontang.
Di tahun 2000, PT. Hakman Metalindo mengajukan Kontrak Karya Pertambangan
kepada Pemda Jember dan Banyuwangi. Selanjutnya, PT. Jember Metal dan PT. Banyuwangi
Mineral juga mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di
daerah yang sama. Direktur dari 2 perusahaan tersebut adalah orang yang sama seperti
yang tercantum pada surat PT. Hakman Metalindo, yakni: Jansen FP Ade dan Yusuf Merukh.
Yusuf Merukh adalah konglomerat pemilik saham 20 % Newmont Minahasa Raya dan
Newmont Nusa Tenggara. (Jatam, 2012).
Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2000 berdasarkan surat No. 01.13/JM/VII/2000,
Direktur PT. Jember Metal mengajukan permohonan izin prinsip Kontrak Karya
pertambangan tembaga dan ikutan, Generasi Otoda seluas 197.500 Ha kepada Bupati
Jember. Selanjutnya, pengusaha yang sama mengajukan permohonan serupa melalui PT.
Banyuwangi Mineral dengan surat No. 01.17/BM/VII/2000 pada tanggal 17 Juli 2000,
seluas 15.000 Ha di Banyuwangi. (Jatam, 2012). Pada 2006, terjadi tarik ulur antara PT.
Hakman Metalindo dan Bupati Banyuwangi. PT. Hakman Metalindo mengirimkan surat
keberatan atas penghentian izin eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi. Ratna Ani Lestari,
Bupati Banyuwangi pada saat itu, membalas keberatan tersebut melalui surat No.
545/513/429.002/2006 tertangggal 20 Maret 2006, yang menyatakan bahwa izin
eksplorasi PT. Hakman Metalindo telah berakhir. Sehari sebelum izin eksplorasi tembaga
PT. Hakman berakhir, 17 Januari 2006, PT. Indo Multi Cipta (IMC) membuat surat
permohonan izin peninjauan bahan galian kepada Bupati Banyuwangi.
Dirut IMC, Maya Miranda Ambarsari, memperoleh izin melalui Surat Keterangan
Izin Peninjauan (SKIP) tahun 2006. Atas nama Bupati Banyuwangi, SKIP itu ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi, Sudjiharto. Pada tanggal 20 Maret 2006, IMC menulis
surat permohonan Izin Penyelidikan Umum di Kecamatan Pesanggaran, kepada Bupati
Banyuwangi. Berselang tiga hari, 23 Maret 2006, Ratna Ani Lestari menerbitkan Surat
Keputusan Bupati soal pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum kepada IMC,
untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pada 7 November 2006, IMN, melalui surat
nomor 025/DM-IMN/XI/2006,
mengajukan
permohonan
peningkatan
kuasa
pertambangan ke tahap eksplorasi. Melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.
188/57/KP/429.012/2006, Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan kepada PT
.Indo Multi Cipta (IMC) seluas 11.621,45 Ha, mencakup Desa Sumberagung, Kecamatan
Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, yang berlaku sampai tahun 2015. Selain Tumpang
Pitu, seluas 1.700 hektar konsesi IMN juga mencakup wilayah Katakan, Candrian, Gunung
Manis, Salakan, Gumuk Genderuwo, dan Rajeg Besi.
IMN kemudian berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN), dan berdasarkan
Surat Nomor 188/05/KP/429.012/2007, IMN mengantongi Izin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi seluas 11.621,45 Ha. Pada tanggal 11 Juli 2012, PT. IMN mengalihkan Ijin Usaha
Pertambangannya kepada PT. Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT. Merdeka
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Copper Gold, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.
188/555/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Eksplorasi Kepada PT. Bumi
Suksesindo. Pengalihan Ijin Usaha Pertambangan ini diwarnai polemik karena mitra bisnis
mereka, Intrepid Mines, menuduh PT. IMN telah mengingkari kesepakatan dengan menjual
kepemilikan sahamnya ke investor lain. Kemudian Intrepid membawa kasus ini ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyoal pengalihan IUP, melaporkan pemilik Indo
Multi Niaga, serta melaporkan ke Badan Arbitrase Internasional. Persoalan mereda setelah
kedua pihak menyepakati untuk memberikan Intrepid hak kepemilikan Bumi Suksesindo
selaku pemegang IUP sebesar 15 persen. Namun oleh Intrepid sejumlah saham tersebut
kemudian dilepas ke Kendall Court Sumber Daya Investments Ltd. senilai 80 juta dollar
AS.Seluas 4.998 Ha dari Izin Eksplorasi PT. Bumi Suksesindo kemudian ditingkatkan
menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) berdasarkan Keputusan
Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana
terakhir
kali
diubah
dengan
Keputusan
Bupati
Banyuwangi,
No.
188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Lokasi IUP OP PT. BSI terletak
di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Propinsi Jawa Timur, yang termasuk dalam
Kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. IUP OP berlaku sampai dengan 25 Januari
2030.
Sementara, seluas 6.623 Ha dari Izin Eksplorasi PT. Bumi Suksesindo dialihkan
kepada PT. Damai Suksesindo (DSI), anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk yang
lain, melalui Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10
Desember 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi
No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014, yang berlaku sampai dengan 25
Januari 2016. Pada tanggal 2 November 2016, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan
Keputusan No. P2T/238/15.01/XI/2016, sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Keputusan Gubernur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018, yang
memperpanjangan Izin Eksplorasi PT. Damai Suksesindo (DSI) sampai dengan 25 Januari
2022. Sebelum bernama PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini bernama PT.
Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian No. 2, 5 September 2012, dengan pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012
tertanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham
dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09. Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013
(Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk).
Kehadiran kegiatan industri pertambangan (2012-2019), di Gunung Tumpang Pitu
dan sekitarnya telah mengakibatkan penurunan hasil pendapatan nelayan yang bermukim
di desa Sumberagung dan sekitarnya, khususnya pasca peristiwa bencana Lumpur Agustus
2016 yang berasal dari wilayah konsesi pertambangan; menurunnya hasil produksi
pertanian warga, khususnya petani Desa Sumberagung (lihat catatan khusus dibawah);
meningkatya migrasi sejumlah binatang (babi hutan, rusa, dll) dari kawasan Tumpang Pitu
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ke pertanian dan pemukiman warga, yang menyebabkan sejumlah kawasan pertanian
warga menjadi rusak; menurunnya kualitas lingkungan Desa Sumberagung dan sekitarnya,
yang dipicu oleh meningkatnya polusi udara, air, suara, dan tanah pasca beroperasinya
kegiatan industri pertambangan PT BSI; telah terjadi 2 kasus kriminalisasi terhadap 12
orang warga desa Sumberagung karena perjuangan melawan kehadiran industri
pertambangan; menimbulkan kerusakan karang dan kawasan pesisir desa Sumberagung
dan sekitarnya, khususnya pasca bencana lumpur Agustus 2016, yang telah menyebabkan
1 jenis mata pencaharian hilang (nelayan darat; pencari kerang, kerimis, luminti).
Dengan menggunakan model open pit mining, diperkirakan setidaknya 4.775 hektar
hutan pada wilayah konsesi PT. BSI yang telah memasuki proses operasi produksi akan
mengalami penggundulan. Sedangkan pada wilayah PT. DSI yang baru memasuki tahap
eksplorasi, diperkirakan setidaknya 2.337 hektar lahan akan mengalami penggundulan.
Pada tanggal 16 Februari 2016, Kawasan Tumpang Pitu ditetapkan sebagai objek vital
nasional (Kawasan Pertambangan) melalui SK Menteri KESDM No. 631 k/30/MEM/2016.
PT. Bumi Suksesindo secara administrasi terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan
Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Namun aktifitas pertambangan
berdampak pada penduduk dan wilayah di 1 Kecamatan Pesanggaran, dengan luas 80,36
Km2.Beberapa objek wisata yang terdapat di Kecamatan Pesanggaran diantaranya Pantai
Merah (di Pulau Merah, Desa Sumberagung), Pantai Mustika (Desa Sumberagung), Pantai
Rajeg Wesi (Desa Sarongan), Teluk Hijau (Desa Sarongan), Pantai Sukamade (Desa
Sarongan), Pantai Wedi Ireng (Desa Sumberagung), Pantai Lampon (Desa Pesanggaran),
Pantai Parang Kursi (Desa Sumberagung), Taman Nasional Meru Betiri (Desa Sarongan).
Taman Nasional Meru Betiri merupakan tempat tinggal beberapa hewan yang dilindungi,
diantaranya Penyu Hijau, Banteng Jawa, Macan Tutul. Bahkan menurut beberapa orang,
masih ada Harimau Jawa di Taman Nasional tersebut. Di Kawasan Tumpang Pitu,
Kecamatan Pesanggaran terdapat Pura Segara Tawang Alun (Desa Sumberagung), yang
dianggap memiliki nilai historis tinggi terkait penyebaran agama Hindu di Banyuwangi
pada masa silam. Bagi umat Hindu yang bermukim di Banyuwangi, Tumpang Pitu dianggap
sebagai tempat sakral dan istimewa. Bahkan belakangan ini, banyak warga Hindu yang
berasal dari Bali melakukan kunjungan rutin ke pura di Tumpang Pitu dan sekitarnya.
Aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo berdampak pada
penduduk di 1 Kecamatan, yang meliputi 5 desa, yaitu Desa Sarongan, Desa Kandangan,
Desa Sumberagung, Desa Pesanggaran, dan Desa Sumbermulyo. Total jumlah penduduk
terdampak adalah 48.412 jiwa, masing-masing Desa Sarongan sebanyak 5.613 jiwa, Desa
Kandangan sebanyak 8.464 jiwa, Desa Sumberagung sebanyak 13.565 jiwa, Desa
Pesanggaran sebanyak 14.074 jiwa, Desa Sumbermulyo sebanyak 6.696 jiwa.
Penduduk Kecamatan Pesanggaran pertama kali adalah migran yang didatangkan
pada jaman Pemerintah Belanda ke wilayah itu untuk bekerja di perkebunan Belanda (saat
menjadi PTPN XII dengan produksi karet dan kakao). Migrasi penduduk yang datang ke
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Kecamatan Pesanggaran terjadi sekitar tahun 1970-an. Pada umumnya penduduk di
Kecamatan Pesanggaran bekerja sebagai petani dan nelayan. Ada juga yang bekerja di
sektor pariwisata, diantaranya menyewakan guest house, pedagang, dan tour guide.
Penduduk banyak juga bekerja sebagai buruh migran di di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong,
Malaysia. Namun, sejak kehadiran hadirnya PT. BSI, sebagian aktivitas dan mata
pencaharian warga yang terkait langsung dengan Tumpang Pitu menjadi hilang.
Diantaranya mencari rumput untuk kebutuhan peternakan, mencari tanaman obat-obatan,
mencari air untuk kebutuhan pertanian, dan sebagainya. Beberapa sumur milik warga di
Dusun Pancer, Sumberagung, mengalami perubahan rasa (tawar menjadi kecut) dan
warna. Sementara, bagi kaum perempuan yang bermukim di sekitar Tumpang Pitu,
kawasan Tumpang Pitu secara turun temurun dianggap telah berfungsi sebagai pusat air
dan sumber tanaman obat-obatan, dan memiliki kedekatan yang cukup penting bagi
mereka. Kini dengan hadirnya pertambangan, menurut mereka, selain telah merusak pusat
air dan tanaman-tanaman penting, juga berpotensi besar terhadap pemusnahan massal
bentuk kehidupan lainnya, karena ancaman limbah yang dihasilkan oleh pertambangan
tersebut.
Untuk menggambarkan kondisi diatas LBH Surabaya dalam temuannya
membaginya dalam beberapa hal sebagaimana tersebut dibawah ini.
a. Penurunan Status Kawasan dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas.
Pada tanggal 19 November 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.826/Menhut–II/2013 seluas 1.942 hektar wilayah hutan lindung di Tumpang
Pitu diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Menurut PP No. 104 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 39,
perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi hanya
bisa dilakukan apabila kawasan hutan lindung tersebut sudah dinilai tidak lagi
memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung.Berdasarkan SK MenPan No.
837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung,
faktor-faktor yang harus diperhatikan dan diperhitungkan di dalam penetapan
kriteria hutan lindung di dalam kawasan adalah lereng lapangan, jenis tanah
menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah yang
bersangkutan. Dan berdasarkan hasil wawancara kepada warga Desa Semberagung,
dinyatakan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan besar yang mengakibatkan
tingkat lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi dan
intensitas hujan dari kawasan hutan lindung di Tumpang Pitu untuk menjadi dasar
perubahannya menjadi hutan produksi. Maka tidak ada dasar untuk dilakukan
penurunan status kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi.
b. Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pada tanggal 25 Juli 2014 terdapat
penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan. Hal tersebut akan berdampak pada
berkurangnya kawasan lingdung di Jawa Timur. Setelah penurunan status hutan
lindung, Menteri Kehutanan mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
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(IPPKH) melakukan wawancara dengan warga di Desa Cangkring, Kabupaten
Bondowoso, yang menghasilkan informasi-informasi sebagai antara lain (a) PT. BSI
bekerja sama dengan Pemkab Bondowoso pada tahun 2014, yang berperan
menyediakan lahan tukar guling Hutan Produksi Tetap. (b) Pemkab Bondowoso
menetapkan 5 kecamatan sebagai wilayah tukar guling kawasan hutan untuk PT.
BSI, yakni di Kecamatan Kelabang, Kecamatan Tapen, Kecamatan Ceremai,
Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Prajekan; (c) Belum ada kejelasan standar
nilai atau harga pelepasan hak garap kepada Pemkab Bondowoso dan berapa biaya
yang dikeluarkan oleh PT. BSI ke Pemkab Bondowoso.
Menurut PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan
Fungsi Kawasan Hutan, seharusnya lokasi yang ditetapkan sebagai objek tukar
guling kawasan hutan mempunyai kondisi yang setara dengan kawasan hutan yang
sebelumnya. Dari pengamatan terhadap wilayah dijadikan objek tukar guling
kawasan hutan, diketahui bahwa objek yang ditetapkan dalam kondisi gersang dan
hampir tidak ditemukan tegakan pohon, sebagaimana layaknya kawasan hutan.
c. Dampak Tambang Emas di Gunung Tumpang Pitu dan Sekitarnya. Banjir lumpur ini
terjadi dua kali, pertama terjadi pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kedua terjadi
pada 26 Agustus 2016. Hal tersebut berdampak pada 100 hektar sawah warga
terendam banjir; lumpur mencemari pesisir pantai Pulau Merah dan Sungai
Katakan. Dampak lain sepanjang bencana tersebut bergulir, setidaknya kami
mencatat; Kerusakan karang dan kawasan pesisir Desa Sumberagung dan
sekitarnya, serta hilangnya 1 jenis mata pencaharian yaitu nelayan darat (pencari
kerang kerimis dan luminti). Wilayah pesisir Dusun Pancer dan sekitarnya (Pantai
Pulau Merah) tertutup lumpur hingga 4 Km ke tengah lautan, yang menyebabkan
banyak biota laut mati dan menurunkan hasil produksi tangkapan nelayan di Dusun
Pancer, Desa Sumberagung. Angka pengunjung (wisatawan) pantai Pulau Merah,
Pancer, Sumberagung menurun hingga 70 persen dan mengakibatkan penurunan
pendapatan warga yang ekonominya bertumpu di sektor pariwisata. 300 hektar
tanaman jagung warga mengalami gagal panen. Sekitar pada hari Sabtu, 12
September 2020 pukul 15.30 WIB, kawasan tambang emas gunung Tumpang Pitu
terjadi insiden longsor di area heap leach atau tempat memisahkan emas dari
batuan hingga mengakibatkan hamparan bijih. Dalam insiden longsor ini tidak ada
korban jiwa, sehingga pasca kejadian tersebut pihak perusahaan tetap memaksakan
karyawannya untuk menjalankan produksi tambang. Bencana longsor ini diduga
karena ada keretakan permukaan. Gunung Tumpang Pitu beririsan dengan kawasan
Pesisir Selatan Jawa yang memiliki kerentanan bencana tinggi. Berdasarkan analisis
dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bahwa kawasan selatan pulau
Jawa berpotensi mengalami megathrust bermagtitudo 8,8 dan berpotensi
menyebabkan tsunamisetinggi 20 meter. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi
karena secara historis kawasan pesisir selatan Jawa Timur ini pada tahun 1994 dan
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2006 pernah terjadi tsunami dan gempa. Sampai saat ini kegiatan eksploitatif
tambang emas di gunung tumpang pitu masih aktif bekerja, hal tersebut sangat
menghawatirkan karena bukit-bukit yang mengeleli daerah pemukiman Psanggaran
tersebut dijadikan sebagai benteng bencana tsunami. Apabila beberapa gunung
Tumpang Pitu dan sekitarnya secara brutal di eksploitasi maka masyarakat sekitar
sangat memungkin akan kehilangan area aman dari ancaman bencana tsunami.
d. Krisis Sosial dan Ekonomi. Sejak kehadiran hadirnya Perusahaan tambang emas PT.
Bumi Suksesindo, sebagian aktivitas dan mata pencaharian warga yang terkait
langsung dengan Tumpang Pitu menjadi hilang. Diantaranya mencari rumput untuk
kebutuhan peternakan, mencari tanaman obat-obatan, mencari air untuk kebutuhan
pertanian, dan sebagainya. Beberapa sumur milik warga di Dusun Pancer,
Sumberagung, mengalami perubahan rasa (tawar menjadi kecut) dan warna.
Sementara, bagi kaum perempuan yang bermukim di sekitar Tumpang Pitu,
kawasan Tumpang Pitu secara turun temurun dianggap telah berfungsi sebagai
pusat air dan sumber tanaman obat-obatan, dan memiliki kedekatan yang cukup
penting bagi mereka. Kini dengan hadirnya pertambangan, menurut mereka, selain
telah merusak pusat air dan tanaman-tanaman penting, juga berpotensi besar
terhadap pemusnahan massal bentuk kehidupan lainnya, karena ancaman limbah
yang dihasilkan oleh pertambangan tersebut. Kehadiran perusahaan tambang emas
PT. Bumi Suksesindo juga membawa dampak kepada masyarakat nelayan di Pancer.
Berdasarkan hasil wawancara dengan warga pesisir Pancer, setelah adanya
pertambangan tersebut penghasilan dari hasil melaut berkurang. Jika dulu sebelum
ada pertambangan banyak ikan yang bisa dicari di pinggir-pinggir laut sedangkan
setelah tambang beroperasi para nelayan untuk mencapai hasil dengan sesuai
kebutuhan harus berselancar ke arah lebih menengah. Selain berdampak langsung
pada sector lingkungan dan perekonomian warga faktanya konflik sosial semakin
rentan; antara tetangga, teman dan bahkan dalam satu keluarga sekalipun.
H. Upaya Kriminalisasi Warga Tumpang Pitu
Sedikitnya jumlah yang menjadi korban kriminalisasi sejak tahun 2012-2019 ada 15
orang. Beragam tuduhan keji yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan upaya aparat
untuk membungkam gerakan basis masyarakat tolak perusahaan tambang Tumpang Pitu
dan sekitarnya; seperti tuduhan melanggar tindak pidanan penyebaran paham Marxisme,
Leninisme dan Komunisme, Perusakan barang milik orang secara bersama-sama maupun
sendiri, dan pasal yang menghalang-halangi perusahaan tambang yang ada izinya, serta
pasal-pasal lain seperti UU ITE, Pencemaran nama baik. Kehadiran perusahaan raksasa
yang bergerak di eksplosri tambang di gunung Tumpang Pitu dan gunung sekitarnya
tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup dan kerentanan sosial dan
ekonomi masyarakat sekitar. Dampak lain yang mengancam kemerdekaan warga negara
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adalah upaya kriminalisasi bagi pejuang lingkungan hidup (environmental rights defender).
Kasus yang sempat ramai diperbincangan publik adalah terkait dengan
kriminalisasi kepada Heri Budiawan alias Budi Pego warga desa Sumberagung, Kecamatan
Sumberanggung, Kabupaten Banyuwangi. Budi Pego adalah aktivis lingkungan hidup yang
fokal menyuarakan tolak tambang gunung Tumpang Pitu. Setidaknya pada kurun waktu
2012 hinga tahun 2017 Budi Pego telah dilaporkan ke kepolisian sebanyak lima kali.
Terakhir pada tahun 2017 Budi Pego ditudumelanggar pasal 107a Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara tentang
Penyebaran Ajaran Komunisme, MArxisme, Leninisme. Perkara bermula ketika Budi Pego
bersama warga sumberagung menggelar aksi protes terhadap eksploitasi tambang di
gunung Tumpang Pitu yang mengancam lingkungan hidup yang berkelanjutan dan
merampas hak-hak masyarakat, aksi protes tersebut dilakukan pada hari Selasa, 04 April
2017 di Kantor Camat Pesanggaran. Dalam aksi protes tersebut masa aksi membawa
intrumen berupa banne yang pada poinnya menolak adanya pertambangan emas di
gunung tumpang pitu.
Tanpa disadari ternyata saat aksi digelar ada penyelundupan banner yang berlogo
palu arit identik dengan logo dari Partai Komunisme Indonesia (PKI). Adanya banner yang
membentang di lokasi unjuk rasa tersebut menjadi misteri pasalnya Budi Pego bersama
warga lainya tidak pernah membuat dan menyiapkan sekenario banner yang berlogo palu
arit. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 Budi Pego dilaporkan dan ditetapkan sebagai
tersangka oleh kepolisian. Budi Pego sempat ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum
Banyuwangi di Rutan sejak 4 September 2017 s/d 23 September 2017 dan ditahan oleh
hakimPengadilan Negeri Banyuwangisejak tanggal 6 September 2017 s/d 5 Oktober 2017,
diperpanjang 6 Oktober 2017 s/d 4 Desember 2017.
Selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banyuwangi secara fakta-fakta
dan bukti-bukti yang terungkap jika Budi Pego bukan sebagai pemimpin aksi atau
kordinator aksi maka ia tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Sehingga
dengan munculnya secara misterius spanduk yang bergambar palu arit dalam aksi unjuk
rasa tolak tambang adalah hal diluar kehendak dan kemampuan Budi Pego yang bertindak
sebagai peserta aksi juga sama dengan warga yang lainnya. Begitu juga sebagaimana
terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum gagal membuktikan jika spanduk yang
bergambar mirip palu arit dibuat di rumah Budi Pego dan berasal dari peserta aksi unjuk
rasa tolak tambang, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Paeno dalam persidangan
yang mana dalam berita acara penyidikan menyatakan mendengar ada salah seorang dari
peserta aksi saat pembuatan spanduk yang mengatakan agar spanduk diberi gambar palu
arit. Namun dalam persidangan saksi Paeno mencabut keterangannya dengan mengatakan
dia tidak pernah mendengar adanya orang yang berteriak agar spanduk diberi gambar palu
arit, saksi Paeno hanya menerangkan bahwa dia pada waktu mendatangi Budi Pego dan
mengingatkan agar Budi Pego tidak melanjutkan aksinya. Sehingga dalam fakta
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persidangan yang membuktikan jika peristiwa pembuatan spanduk bergambar mirip palu
arit tidak dibuat di rumah Budi Pego serta tidak dibuat oleh peserta aksi unjuk rasa tolak
tambang adalah penting untuk menunjukan upaya untuk mengkriminalisasi Budi Pego
sebagai warga yang melakukan penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ironinya hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23
Januari 2018 Budi Pego divonis 10 Bulan. Tim Hukum untuk Kedaulatan Agraria (TeKAD
GARUDA) atas kuasa Budi Pego mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur
pada 14 Maret 2018 hasilnya sama memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
No. Perkara559/Pid.B/2017/PN. Byw; divonis 10 bulan penjara. Peradilan sesat ini
nampaknya tidak hanya berada pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan
Pengadilan Tinggi Jawa Timur, akan tetapi juga berlaku di putusan Mahkamah Agung,
ketika Bud Pego mengajukan kasasi pada 16 Oktober 2018, Hakim Mahkamah Agus justru
memberikan vonis 4 Tahun penjara kepada Budi Pego sang aktivis pejuang lingkungan
hidup. Terhadap dasar putusan tersebut pada 13 Desember 2018 Kejaksaan Negeri
Banyuwangi melayangkan surat panggilan eksekusi Budi Pego ke Kantor YLBHI- LBH
Surabaya. Namun tim kuasa hukum Budi Pego akan mengajukan Peninjauan Kembali
putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun tim kuasa pada saat itu belum menerima
salinan utuh putusan dari Mahkamah Agung.
Setidaknya dari tahun 2020 warga yang mendapatkan panggilan dari kepolisian
(Polda dan Polres) ada sekitar 9 orang. Pemanggilan serentak tersebut terjadi pada
peristiwa penemuan peluru senjata api diduga milik TNI AL dan tragedi Lowi. Dalam
tragedi Lowi yakni pada musim pandemi Covid-19 pada bulan Februari 2020 warga protes
dengan cara memboikot jalan masuk dan keluar perusahaan tambang. Dasar warga
melakukan aksi tersebut karena pada saat itu tingkat penyebaran covid meningkat.
Sehingga warga merasa ketakutan karena akses truk pengangkut tambang yang beroperasi
tersebut keluar masuk antar lintas desa dan keluar masuk lintas wilayah. Jadi hal yang
wajar jika warga mengambil langkah dengan menutup akses jalan keluar-masuk
perusahaan tambang.
Tragedi Lowi juga menimbulkan dampak konflik sosial yang masif, pada waktu
malam hari sekitar pukul 17.00 WIB ada warga tolak tambang sekitar seribu lebih orang
bentrok dengan warga pro-tambang dengan jumlah sekitar seratus orang. Bentrok tersebut
mula-mulanya dilatari oleh salah satu warga pro-tambang yang melintas masuk ke area PT.
Bumi Suksesindo. Pada saat itu ada warga dari Sumberagung yang mengetuk pintu mobil
menanyakan kepentingan orang tersebut yang ingin masuk ke area Perusahaan. Akan
tetapi pertanyaan tersebut direspon dengan sentiment dan berujung adu mulut. Seorang
yang diduga pro tambang tersebut tidak terima dan mengerahkan masa sekitar seratus
orang untuk mengintimidasi pergerakan warga tolak tambang. Tragedy ini pecah ketika
warga tolak tambang berdayung-dayung datang kelokasi untuk menemui beberapa orang
yang mengintimidasi tersebut.
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Pasca peristiwa di pertigaan Lowi tersebut tidak sedikit warga dipanggil oleh
kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dengan dugaan melanggar tindak
pidana pasal 162 UU Minerba dan pasal 170 atau pasal 406 KUHP tentang melakukan
kekerasan kepada orang atau barang secara bersama-sama. Setidaknya kami mencatat ada
enam orang, yakni Ibu Nurul Aini, Yuli, Siwi, Nur, Sunarto dan Bapak Pur. Ke-empat orang
tersebut bekerja sebagai Petani dan dipanggil oleh Polda Jawa Timur dan Polres
Banyuwangi sebagai saksi atas kejadian tragedi Lowi. Selama ini perkara pemanggilan
sebagai saksi tersebut tidak berjalan alias digantungkan. Setidaknya pihak kepolisian
melayangkan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Ibu Nurul Aini dan 1 (satu) kali
surat panggilan kepada Sunarto, Ayu dan Siwi.
Dalam surat panggilan tersebut Ibu Nurul Aini, Sunarto dan Bapak Pur tidak
menghadirinya dikarenakan pihak kepolisian tidak professional dalam menjalankan
tugasnya, seperti surat panggilan yang alamat, dalam perkara apa, waktu dan tempat
dugaan tindak pidana tidak dituliskan dengan cermat. Sedangkan surat panggilan sebagai
saksi dugaan tindak pidana menghalang-halangi perusahaan yang mempunyai IUP,
Perusakan barang secara bersama-sama, dan memprovokasi seorang untuk melakukan
kejahatan tindak pidana ditujukan kepada Yuli. Bahwa pada saat itu Yuli dipanggil oleh
Polda Jawa Timur dan belaiu menghadirnya untuk dimintai keterangan, dari hasil
wawancara langsung keada beliau bahwa apa yang dilakukan oleh Yuli pada saat tragedi
lowi sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana. Justru Yulilah yang mendapat
kekerasan dari pihak warga pro tambang berupa pemukulan dan pengkroyokan masa saat
mencoba melerai dan melindungi salah satu temannya yang dianiaya oleh kerumunan
orang pro tambang.
Upaya kriminalisasi dan membungkam pergerakan warga tolak tambang tidak
hanya pada kasus tragedi Lowi, tetapi tidak sedikit warga yang dipanggil sebagai saksi dan
diadili dalam kasus dugaan tindak pidana menurut Pasal 310 ayat (1) dan/atau Pasal 311
ayat (1) KUHAP tentang merusak kerhormatan atau nama baik seseorang. Dasar panggilan
dan mengadili perkara ini ketika bermula penemuan Peluru berserakan di kawasan hutan
yang diduga milik TNI AL oleh warga Pancer. Setidaknya dalam kasus ini ada sekitar 4
(empat) warga yang dipanggil sebagai saksi dan 1 (satu) yang sudah diadili. Nama-nama
warga tersebut diataranya adalah; Pak Mad, Bu Pon, Bu Titi, Sundari, selebihnya ada
beberapa warga yang dipanggil selain 4 orang tesebut namun kami belum database namanama yang bersangkutan, Menurut keterangan warga setempat kasus dugaan pidana ini
mulai disasar ketika ada seorang bernama Yunus bukan dari warga Pancer dan
Sumberagung tengah berorasi tentang kejadian peluru di sekitar kawasan gunung
Tumpang pitu dan Gunung Salakan.
Dalam kasus ini ada 1 warga bernama khasanah yang sudah diadili oleh pengadilan,
menurut keterangan warga beliau telah divonis oleh hakim dengan sanksi 2 bulan
dan/atau denda 25.000.000, dalam proses di peradilan khasanah mendapat intimidasi dari
pihak aparat melalui ancaman jika pakai pendamping hukum maka akan potensi
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mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sehingga atas ketidakkuasa korban dalam
menjalani proses pemeriksaan beilai tidak mendapatkan pendampingan hukum.
Penindakan hukum pidana kepada khasana merupakan upaya kriminalisasi, karena posisi
kasus sebenarnya Khasanah bukan sebagai pelaku yang secara terang-terangan merusak
kehormatan atau nama baik seseorang, karena posisi beliu hanya berperan sebagai orang
yang melakukan live streaming di akun facebooknya. Sedangkan yang secara penuh
berorasi tetang kejadian peluru tersebut adalah Yunus; adapun orasi tersebut menurut
penilaian kami bukanlah bentuk pelanggaran terhadap pasal 310 ayat (1) dan/atau Pasal
311 ayat (1) KUHAP melainkan hanya sebagai sebuah kritik dan keluhan kepada
pemerintah pusat agar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi upaya hukum pidana
bagi orang yang melakukan orasi tentang kritik dan dibarengi dengan sorakan warga
seperti “aparat/tentara jangan menakut-nakuti rakyat” merupakan upaya yang begitu
tendensius. Tidak jauh selang waktu pasca pemidanaan Khasanah, ada beberapa warga
Pancer yang masih dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi
terhadap kasus yang sama. Menurut keterangan warga pelapor kasus dugaan tindak pidana
merusak kehormatan dan nama baik seseorang ini adalah mantan TNI yang sekarang
dipekerjaan oleh Perusahaan tambang PT. Bumi Suksesindo.Tbk. Peta Aktor Sengketa
Gunung Tumpang Pitu dan Sekitarnya Perusahaan tambang emas yang ada di Gunung
Tumpang Pitu, Salakan dan Sekitarnya tengah melibatkan aktor elite politik, baik dari
tingkat pusat maupun daerah. Adapun peta aktor elite kekuasaan yang terlibat dalam
konsensi tambang emas di Tumpang Pitu, Salakan dan sekitarnya dapat dilihat dalam
gambar dibawah ini:
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Masyarakat di Kecamatan Pesanggaran
Dasar: Hak turun-temurun.
Fungsinya: Permukiman, perkebunan,
pertanian, perikanan tangkap (nelayan)
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PT. Hakman Metalindo (Group); Dasar: Izin Kuasa Pertambangan
dari ESDM di Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan luas
eksplorasi 62.586 Ha.Fungsi: Pertambangan
PT. Indo Multi Cipta (IMC); Dasar: Surat Keputusan Bupati
Banyuwangi
Nomor
188/57/KP/429.012/2006,
Izin
Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada PT Indo Multi Cipta (IMC) seluas
11.621,45 Ha.Fungsi: Pertambangan
PT. Indo Multi Niaga (IMN); Dasar: Surat Keputusan Bupati
Banyuwangi
Nomor
188/05/KP/429.012/2007,
Izin
Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indo Multi Niaga (IMN) seluas
11.621,45 Ha.Fungsi: Pertambangan
PT. Bumi Suksesindo (BSI); Dasar: Surat Keputusan Bupati
Banyuwangi No. 188/555/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Eksplorasi Kepada PT. Bumi Suksesindo.
Fungsi: Pertambangan.
Dasar:
Keputusan
Bupati
Banyuwangi
No.
188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana terakhir
kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No.
188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012
Fungsi: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) seluas
4.998 Ha, berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
PT. Damai Suksesindo (DSI); Dasar: Keputusan Bupati Banyuwangi
No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012,
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati
Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.
Fungsi: Izin Eksplorasi seluas 6.623 Ha, berlaku sampai dengan 25
Januari 2016.
Dasar: Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/238/15.01/XI/2016
tanggal 2 November 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan
Keputusan Gubernur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei
2018. Fungsi: Izin Eksplorasi seluas 6.623 Ha, sampai dengan 25
Januari 2022.
Objek Vital Nasional Dasar: SK Menteri KESDM No. 631
k/30/MEM/2016 Fungsi: Kawasan Pertambangan
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BAGIAN IV
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG MISKIN KOTA
A. Permasalahan Masyarakat Miskin Kota di Jawa Timur
“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Pasal 28A UUD NRI 1945
Kedua pasal dari UUD 1945 di atas merupakan legitimasi bagi Negara untuk
memenuhi hak ekonomi dan hak penghidupan rakyatnya. UUD NRI 1945 sangat
menekankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya pemajuan dan
perlindungan HAM ini diimplementasikan dalam bentuk regulasi dengan terciptanya
Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan merativikasi Kovenan Hak SIpil Politik dan Hak
Ekonomi Sosial Budaya. Secara normatif sudah cukup jelas kewajiban negara kepada warga
negaranya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Masih sering kita jumpai pelanggaran
HAM yang dilakukan negara. Pelanggaran ini sering dialami oleh warga negara dari sektor
miskin kota
Kelompok masyarakat miskin kota ini menjadi rentan terlanggar haknya karena
mereka pada umumya menempati sektor pekerjaan dan menempati hunian yang non
formal. Menurut Suhartini, dalam bukunya “Model - Model Pemberdayaan Masyarakat”
penyebab munculnya kelompok masyarakat miskin di perkotaan adalah tidak
berimbangnya pembangunan kota dengan peningkatan kesehjateraan bagi kelompok
miskin (marginal) dan justru semakin parah dengan arah kebijaksanaan pemerintah yang
cenderung kurang mendukung golongan miskin.8 Hal ini menyebabkan terputusnya akses
bagi kelompok miskin terhadap sumber daya melimpah di kota sehingga membuat mereka
dengan cara apapun harus tetap hidup di perkotaan, akhirnya mereka menempati lahan
secara informal.
Negara yang seharusya menata keberadaan masyarakat yang beraktifitas atau
menempati hunian secara informal malah melakukan penertiban dan penggusuran secara
paksa. Sehingga permasalahan tidak selesai, mereka malah mencari lahan kosong untuk
beraktifitas dan mendapatkan hunian kembali. Tahun 2020 ketika semua negara di dunia
termasuk Indonesia sedang berjuang melawan virus covid-19 kelompok masyarakat
miskin kota semakin terpuruk kondisi hak ekonominya. Hal ini diperparah dengan
kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka.
Ironis memang, Negara yang seharusnya lebih memperhatikan kelompok
masyarakat miskin kota yang sangat berdampak akan kondisi pandemic ini, malah semakin
8

Suhartini, Dkk. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat”. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). Hal. 7
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membatasi kegiatan perekonomian, hal ini justru akan berakibat terlanggarnya hak-hak
yang lainya seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak-hak yang lainnya.
Selanjutnya pada Catatan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya tahun 2020, sektor
kelompok masyarakat miskin kota tercatat masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi
manusia di bidang hak ekonomi, social dan budaya dan hak sipil dan politik kepada
kelompok masyarakat miskin perkotaan. Kelompok masyarakat ini kami kategorikan
menjadi 3 (tiga) yakni Pedagang Kaki Lima, Penghuni Rumah/Bangli dan Pekerja Seni dan
Hiburan Malam.
Grafik No. 28
Presentase Kasus Pelanggaran Hak Miskin Kota

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Kasus pelanggaran Hak pada masyarakat miskin kota tidak hanya terjadi di Kota
Surabaya saja, melainkan juga terjadi di kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Kota
Surabaya dan Kota Sidoarjo menjadi kota yang paling banyak pelanggaran hak miski kota.
Tercatat ada 6 kasus di Kota Surabaya dan Sidoarjo, diikuti oleh kota Gresik dan
probolinggo sebanyak 3 kasus.
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Grafik No. 29
Sebaran Wilayah Pelanggaran Hak Miskin Kota

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima “Disuruh Pergi Tanpa diberi Solusi”
Dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi hak ekosob
menyebutkan bahwa “Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan,
termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang
dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai
guna melindungi hak ini”. Berdasarkan pasal ini, seharusnya negara memahami bahwa jenis
okupasi (pekerjaan) pada sektor informal salah satunya adalah PKL, merupakan satu
bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi keberadaan serta keberlanjutannya.9
Pedagang Kaki Lima merupakan pekerja ekonomi sector informal. Maksudnya
adalah mereka tidak terakomodir dalam kegiatan ekonomi secara formal dengan menyewa
tempat untuk berjualan. Pada akhirnya mereka berjualan di tempat yang tidak seharusnya
digunakan untuk berjualan. Sayangnya, Pemerintah berpandangan kehadiran PKL ini
membuat kumuh dan merusak fasilitas umum. Sehingga Pemerintah dengan tegas
melakukan penertiban dengan cara mengusir para PKL tanpa memberikan solusi.
Berdasarkan pantauan media LBH Surabaya PKL yang menjadi korban penertiban adalah
PKL yang berjualan di trotoar jalan, saluran air dan lahan milik pemerintah.

9

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya Tahun 2008.
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Grafik No. 30
Jumlah Korban Penertiban PKL

Sumber Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Kasus Penertiban PKL di Tahun 2020 ada 14 Kasus dengan korban mencapai angka
835 Pedagang. Ada 3 (tiga) kategori PKL yang terlanggar hak nya. Pertama PKL yang
berjualan di Trotoar Jalan korbannya 442 Pedagang, Kedua, PKL yang berjulan di atas
saluran air korbannya 273 Pedagang dan PKL yang dibatasi jam jualannya korbannya 120
Pedagang. Pola penertiban Negara kepada para PKL hanya mengusir atau membatasi
aktivitas berdagang tanpa diberikan solusi. Tindakan seperti ini tidak akan menyelesaikan
masalah. Perlu ada perubahan pendekatan dalam melakukan Penertiban kepada PKL
supaya hak PKL untuk bekerja tetap terjamin.
C. Penggusuran Rumah/Bangunan Liar “Yang Tak Berhak Silahkan Beranjak”
Instrumen HAM dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang
ratifikasi konvensi hak ekosob mewajibkan pemerintah untuk menjadikan relokasi
masyarakat sebagai jalan terakhir, setelah menempuh proses partisipasi dan musyawarah.
Dalam hal tidak ada jalan lain selain pemindahan, instrumen HAM mewajibkan pemerintah
untuk menjamin perlindungan prosedural selama proses pemindahan dan juga
memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat terdampak tidak menurun setelah
direlokasi. Namun, sepertinya pemerintah tidak melakukan tugas dan kewajibannya dalam
hal penggusuran sebagaimana aturan di atas. Karena di tahun ini masih saja terjadi
penggusuran yang melanggar hak-hak masyarakat khusunya kelompok masyarakat miskin
kota.
Penggusuran lahan merupakan masalah yang meimbukan konflik dalam
masyarakat. Pembangunan kota menjadi dalih untuk melakukan penggusuran rumah atau
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bangunan liar.10 Faktor penyebab terjadinya konflik ini karena masyarakat merasa
dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan karena seringkali penggusuran dilakukan
dengan cara paksa.
Menurut hasil catatan tracking media LBH Surabaya terdapat 6 (enam) kasus
penggusuran rumah/bangunan liar yang terjadi di jawa timur. Tercatat 363 Kepala
Keluarga menjadi korban. Mereka terpaksa kehilangan rumah karena adanya penggusuran.
Grafik No. 31
Presentase Kasus Penggusuran rumah/bangunan liar

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Kasus-kasus penggusuran dilakukan oleh Pemerintah kota/kabupaten di Jawa
Timur. Semua penggusuran dilakukan dengan 3 (tiga) modus. Pertama, Normalisasi sungai
yang memakan korban 2643 Kepala Keluarga. Kedua, Pelebaran jalan dengan korban
mencapai 76 Kepala Keluarga dan Ketiga, Sterilisasi lahan milik negara yang memakan
korban 24 Kepala Keluarga. Mereka terpaksa kehilangan rumahnya karena penggusuran
yang seharusnya ha katas rumah atau tempat tinggal merupakan hak mereka yang sudah
dijamin pemenuhannya oleh Negara. Namun yang terjadi justru Negara menggusur mereka
dan tidak memberikan solusi tempat tinggal bagi mereka.

10

Soni Ahmad Nulhakim. Jurnal dengan judul Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan”
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D. Catatan Posko Dampak Covid-19 Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Kota
Penanganan pencegahan penyebaran virus covid-19 yang dilakukan pemerintah
telah merenggut hak ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Alih-alih menekan penyebaran
virus dengan melakukan pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat, malah membuat
masyarakat kehilangan pekerjaan. LBH Surabaya pada masa pandemi covid-19 membuka
posko pelanggaran hak atas penanganan covid-19. Dalam posko ini LBH Surabaya
mencatat dalam kelompok masyarakat miskin kota yang terdampak penanganan covid-19
adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), Pekerja Seni dan Pelaku Usaha Hiburan Malam.
Kelompok PKL menghadapi masalah dengan pemerintah karena harus sembunyisembunyi dalam berdagang. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan pembatasan pembeli
dan pembubaran kerumunan.
Grafik No .32
Dampak Covid 19 Terhadap PKL

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Dari 16 titik lokasi PKL di Surabaya hampir semua pedagang mengalami penurunan
pendapatan sehingga sebagian tutup karena kehabisan modal untuk berjualan. 12 titik PKL
di Surabaya mengalami pembatasan pengunjung dan pembubaran kerumunan pengunjung.
Keadaan seperti ini menjadikan mereka bingung harus bagaimana, jika tidak berjualan
tidak ada pemasukan, jika berjualan banyak pembatasan sehingga pembeli sepi.
Kelompok masyarakat selanjutnya yang juga terdampak covid 19 dan kehilangan
pekerjaan adalah pekerja seni dan hiburan malam. Dari pantauan media LBH Surabaya
tercatat bahwa para pekerja seni dilarang untuk tampil atau manggung selama masa
pandemi covid 19. Sehingga mengakibatkan mereka tidak ada pemasukan. Sedangkan bagi
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pelaku usaha hiburan malam bentuk pembatasannya tidak hanya pembubaran kerumunan
melainkan dengan penutupan usaha.

Grafik No. 33
Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Seni dan Hiburan Malam

Sumber Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Dari 15 kasus pembatasan pekerja seni dan hiburan malam tercatat korban
mencapai angka 579 orang dengan korban paling banyak adalah pekerja seni dengan
pembatasan pelarangan tampil atau manggung. Selanjutnya bagi pelaku usaha hiburan
malam pembubaran kerumunan sebanyak 95 tempat dan 87 lokasi usaha hiburan malam
terjadi penutupan secara paksa.
Kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan instrument HAM yaitu
penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia, tidak terkecuali kepada
kelompok masyarakat miskin kota. Tindakan yang mengabaikan jaminan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan HAM akan mengakibatkan terlaggarnya hak-hak yang
lainnya. Segala bentuk pengingkaran terhadap tindakan yang mengabaikan instrument
HAM akan berakibat kerugian bagi masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk
menutupi ganti rugi atas kerugian yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung.
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BAGIAN V
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL SIPIL DAN POLITIK
A. Potret Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Jawa
Timur
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati,
dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa
pun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan
tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi
dari masyarakat.11 Dalam hukum HAM, pemangku hak (rights holder) adalah individu,
sedangkan pemangku kewajiban (duty bearer) adalah negara. Negara memiliki tiga
kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (obligation to respect),
melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfil). Individu di sisi lain
diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya.12
Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang telah dijamin dan memiliki makna
esensial dalam demokrasi. Kebebasan ini sebagai suatu hak asasi yang penting dan unik.
Kebebasan berekspresi menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lain. Pemenuhan hakhak ekonomi, sosial, dan budaya maupun sipil dan politik sering dimulai dari kritik-kritik
terhadap pemerintah lewat berbagai ekspresi dengan menggunakan sarana-sarana yang
ada. Meski juga diakui kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dilimitasi.
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan
dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration
on Human Right atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor
59 (I) terlebih dahulu menyatakan bahwa “Hak atas informasi merupakan Hak Asasi
Manusia Fundamental. Standar dan semua kebebasan yang dinyatakan “suci’ oleh PBB.
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan
berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan.
Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara
atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki
kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak
mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.13

Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, “HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM
KORIDOR PENERAPAN PASAL 310 DAN 311 KUHP” Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 1 April 2020.
12 Ibid.
13 Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan
Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” hlm.48
11
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Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia
yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 19
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak
Sipil dan Politik mengatur bahwa “hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur
tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat”. Dalam ketentuan
tersebut telah jelas diatur bahwa setiap orang memiliki hak atas menyatakan pendapat
yang menurutnya benar tanpa tekanan dan campur tangan pihak lain. Akan tetapi dalam
penerapannya ketentuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005 seringkali belum berjalan
dengan baik.
B. Proses Hukum yang tidak fair (Unfair Trial) terhadap Pelaku Demonstrasi Tolak
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja
Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya
berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu,
semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi
memberikan konsep baru yaitu Negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan
HAM merupakan ekses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik.
Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan
berpolitik.
Fair Justice Trial dalam Kamus Inggris – Indonesia, memberikan arti yang beragam,
antara lain: pengadilan yang jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka.
Dalam proses pengadilan pidana, paradigma yang hendak dikembangkan yakni, warga
negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak lagi dipandang sebagai obyek tetapi
subyek yang mempunyai hak dan kewajiban 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.
Peradilan yang fair adalah rangkain proses peradilan dari Pra Peradilan, Pengadilan
dan Paska Pengadilan. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat hak-hak asasi manusia
yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidan. Setiap orang tanpa
diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan
cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata,
pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas
dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan
objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang
adil dan benar.
Di dalam 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
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hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini memperjelas
bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. KUHAP
sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada
falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam
ketentuan materi pasal atau ayat tercemin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta
kewajiban Warga Negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat
serta martabat manusia telah diletakkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip fair trial dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP.
Sepanjang tahun 2020 penolakan terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang
pada perkembangannya berubah menjadi RUU Cipta Kerja (Ciker) mendapat protes keras
dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Mulai dari Buruh/Pekerja, Petani dan Pegiat
Lingkungan, tidak sedikit pula kalangan Akademisi dan Pengamat Hukum yang memprotes
dan menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang akrab dikenal dengan sebutan
Omnibus Law. Penolakan tersebut disebabkan oleh adanya indikasi penghilangan dan
pengurangan Hak Normatif para buruh yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu proses penyusunan RUU Cipta Kerja/Omnibus Law yang terlalu terburuburu karena waktu penyusunan RUU tersebut kurang dari 1 Tahun dianggap menyimpangi
ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penolakan
Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
semakin memuncak setelah Undang-Undang tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020.
Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus di Jawa Timur mulai terjadi pada tanggal 8
Oktober.
Berdasarkan pemantauan melalui media online dan investigasi lapangan, LBH
Surabaya mencatat, pelanggaran terhadap massa aksi saat demonstrasi
#TolakOmnibusLaw berada di 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu: Kota Surabaya 415
orang, Kota Malang 129 orang, Kabupaten Jember 6 orang dan Kabupaten Banyuwangi 13
orang. Adapun data dan informasi yang diperoleh LBH Surabaya adalah sebagai berikut:

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

102

Grafik No. 34
Jumlah Peserta Aksi Tolak Omnibus Law yang ditangkap

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Gambaran pada tabel tersebut menunjukan banyaknya peserta aksi #TolakOmnibusLaw
yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh pihak kepolisian tanpa mengikuti prosedur
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
C. Tindakan Kekerasan dan Represif Aparat
Geen dan Donnestein (1998), menyebutkan agresifitas langsung adalah agresifitas
yang dilakukan secara terang-terangan, ditujukan langsung kepada korban dan dengan
jelas berasal dari agresor. Agresifitas ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu fisik dan verbal.
Agresifitas secara verbal yaitu, meledek, menghina dengan perkataan, mengancam dengan
perkataan, intimidasi atau ancaman dengan kekerasan, memaki, pemberian nama ejekan
dan yang secara fisik yaitu memukul, menendang, mendorong, menjambak, menonjok,
mencubit, menjegal atau menyengkat, meludahi, menggigit, merusak, mengambil paksa
barang orang lain.14
Berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan
dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan
yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Tetapi yang terjadi sebaliknya,
anggota Polri justru menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melukai massa aksi. Hal
ini terjadi kepada relawan paramedis jalanan yang menjadi korban kekerasan pihak
Agus Sapari, Ni Made Taganing, “GAMBARAN AGRESIFITAS APARAT KEPOLISIAN YANG MENANGANI
DEMONSTRASI” Jurnal Psikologi Volume 1, No. 2, Juni 2008
14
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kepolisian pada aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020 di Surabaya.
Aparat Kepolisian datang ke tempat evakuasi paramedis yang dijadikan sebagai lokasi
perawatan bagi peserta aksi yang mengalami luka-luka. Saat kejadian beberapa oknum
kepolisian melakukan sweeping terhadap barang bawaan paramedis dan identitas
paramedis yang sedang berjaga serta massa aksi yang terluka dengan cara sewenangwenang.
Selain itu, pada aksi tanggal 8 oktober 2020 tersebut aparat kepolisian melakukan
pembubaran massa aksi dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan. Tidak kurang
dari 1000 orang peserta aksi yang menjadi korban brutalitas aparat kepolisian.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh LBH Surabaya sebagian besar peserta aksi
menjadi korban gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian dan peserta aksi
yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian mengalami pemukulan
hingga mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat.
Berdasarkan catatan LBH Surabaya dalam aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di
Jawa Timur, sebaran lokasi aksi ada 4 titik yaitu: Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten
Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Dari 4 titik lokasi aksi di Jawa Timur tidak lepas dari
aksi brutalitas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berikut ini
merupakan gambaran jumlah massa aksi dalam demonstrasi tolak Undang-Undang Cipta
kerja yang menjadi korban brutalitas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Grafik No. 35
Jumlah Peserta Aksi yang menjadi korban Gas Air Mata

Sumber Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Selain penggunaan gas air mata, dalam aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja aparat
kepolisian melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap peserta aksi massa
sepanjang bulan oktober dalam demonstrasi yang terjadi di Kota Surabaya, Kota Malang,
Kabupaten Jember dan Kabupaten Jember.
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Berdasarkan laporan yang diterima LBH Surabaya, setidaknya 400 orang di Surabaya yang
ditangkap sewenang-wenang juga mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan yang
dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan untuk Kota Malang setidaknya ada 128 orang,
Kabupaten Jember 10 orang dan Kabupaten Banyuwangi 13 orang. Berikut ini merupakan
gambaran jumlah korban pemukulan dari aparat kepolisian saat aksi tolak Undang-Undang
Cipta Kerja.
Grafik No. 36
Jumlah korban kekerasan dan brutalitas aparat kepolisian

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Gambaran diatas menunjukan bahwa peran negara dalam melindungi (to protect)
hak asasi warga negara dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi masih
tidak terlihat. Sehingga di zaman demokrasi seperti saat ini upaya upaya pembungkaman
terhadap kelompok masyarakat sipil menunjukan bahwa rezim pemerintahan saat ini telah
mengarah menjadi rezim otoritarianisme.
D. Persekusi Minoritas Gender dan Populasi Kunci
Pada abad 20, inisiatif reformasi mulai nampak. Pada Versailles Peace Conference,
pasca Perang Dunia I, Dewan Tertinggi membentuk ‘Komite bagi Negara-negara Baru dan
Perlindungan terhadap Minoritas. Semua negara-negara dipaksa untuk menandatangani
perjanjian hak-hak minoritas sebagai prasyarat bagi adanya pengakuan diplomatik. Ini
merupakan gagasan idealis Woodrow Wilson dalam forum Liga Bangsa-Bangsa (LBB).15
Komnas HAM, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal),
Cetakan Pertama, 2016 hal.11
15
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Dalam sejarahnya, proses penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) dan Konvensi Genosida terjadi bersamaan. Dalam proses ini, genosida
dinyatakan tidak boleh terjadi karena merupakan “...denial of the rights of existence of entire
human groups” (penyangkalan atas eksistensi sekelompok manusia). Alasan ini
memberikan pengakuan atas hak sekelompok manusia yang kemudian makin dipertegas di
dalam ICCPR yang menuliskan hak-hak individu dalam kelompok minoritas. Pasal 27 ICCPR
menyatakan bahwa: “Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan
etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok
minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain
dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan
mengamalkan agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”16
Secara umum, label “penyimpangan” terhadap identitas orientasi seksual menjadi
titik awal rangkaian pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas jender dan orientasi
seksual. Pelanggaran-pelanggaran HAM sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sosial.
Seolah menjadi kesadaran komunal baik negara maupun sipil, bahwa jaminan HAM hanya
berlaku bagi orientasi seksual mainstream, yaitu heteroseksual, sedangkan bagi orientasi
seksual nonmainstream dipandang diperbolehkan hak-haknya dikebiri atau dilanggar.
Bahkan, pelanggaran terhadap kelompok LGBTI bisa berlapis-lapis. Seseorang yang
diketahui gay misalnya, sudah pasti terancam karirnya dalam satu lembaga pekerjaan
formal. Mereka akan mudah sekali menjadi sasaran putus hubungan kerja (PHK) secara
sepihak. Selain itu, seorang waria akan rentan terusir dari lingkungan keluarganya begitu
dia mulai menunjukan identitasnya baik dalam perilaku maupun penampilan. Hal ini akan
terus terulang, ketika gay atau waria tersebut pindah kerja di lembaga formal atau tinggal
dalam masyarakat tertentu.17
Sepanjang tahun 2020, LBH Surabaya mencatat ada 2 (dua) kasus persekusi yang
dialami oleh minoritas gender yaitu waria dan gay yang terjadi di surabaya. Bentuk
persekusi yang dilakukan yaitu: penganiayaan dan penyebaran data pribadi serta rekam
medis kesehatan.

16
17

Ibid. Hal. 12
Ibid. Hal.95
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Grafik No. 37
Jenis Pelanggaran terhadap Minoritas Gender dan Populasi Kunci
Kelompok Minoritas Gender dan
Populasi Kunci
Waria
Gay

Jenis Persekusi
Pengeroyokan dan Penganiayaan.
Penyebaran data pribadi dan data
rekam medis

Sumber : Monitoring LBH Surabaya Tahun 2020

Gambaran di atas menunjukan bahwa penghormatan terhadap kelompok minoritas
gender dan populasi kunci masih belum dapat terlaksana dengan baik. Sehingga hal
tersebut berpotensi untuk semakin memperbanyak pelanggaran-pelanggaran dengan pola
yang berbeda terhadap kelompok minoritas gender dan populasi kunci.
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BAGIAN VI
KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
A. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Timur
Perempuan dan Anak adalah termasuk dalam kelompok rentan yang sering
mengalami tindakan kekerasan, hal ini karena budaya Indonesia yang dikenal memiliki
budaya patriarki di mana sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang
kekuasaan utama. Pada tahun 2020 kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak
meningkat hal ini dijelaskan dalam data CATAHU Komnas Perempuan Tercatat 431.471
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data
kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga
mitra pengadalayanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari
Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas
Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon
ke Komnas Perempuan.
Bentuk Kekerasan yang dialami beragam mulai kekerasan fisik maupun non fisik,
kekerasan terjadi diakibatkan dari beberapa faktor mulai dari faktor ekonomi, asmara,
sosial, maupun adanya relasi kuasa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya telah
memberikan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan yang dialami oleh perempuan
dan anak sampai akhir Desember 2020 angka korban kekerasan naik dari tahun 2019,
ketika Indonesia tahun ini mengalami berbagai musibah yang tak kunnjung selesai yaitu
adanya virus Covid-19 yang juga menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan hal ini juga
tidak mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun melainkan
korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak meningkat khusunya di Jawa Timur.
Sepanjang tahun 2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur mencapai angka 551 korban dari
284 kasus. Data tentang korban kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak
tersebut dari beberapa pengaduan langsung di LBH Suabaya maupun hasil data dari
monitoring media cetak dan online.
B. Pemantauan Perlindungan dan Pemenuhan terhadap Hak Perempuan
Berdasarkan Data Klien
Sepanjang 2020, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum kepada
berdimensi pelanggaran terhadap hak perempuan sebanyak 17 kasus dengan jumlah
korban sebanyak 17 orang. Berikut adalah grafisnya:
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Grafik No. 38
Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020
Bentuk pelanggaran yang kerap terjadi terhadap perempuan pada 2020 adalah Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (10 kasus) dan disusul kemudian bentuk pelanggaran kekerasan non
fisik yaitu kekerasan berbasis gender online (3 kasus).
Pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan sangat beragam. Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 39
Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Perempuan

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020
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Suami menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan,
yakni (10 orang) dan disusul pelaku selanjutnya adalah Kelompok Sipil (5 orang) yang
terdiri dari kekasih korban, teman dan bahkan kerabat dekat korban.
kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa
Timur. Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 40
Sebaran wilayah Pelanggaran Hak Perempuan

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di
Kota Surabaya (12 kasus) disusul oleh Kabupaten Sidoarjo(3 Kasus), Mojokerto (1 Kasus)
dan Jombang (1 kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di
kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis, karena faktor
korban tidak ingin melaporkan karena itu dianggap masalah privat yang tidak bisa di
publish serta mereka tidak memahami atau mengetahui alur pelaporan karena awam
tentang masalah hukum.
C. Pemantauan Perlindungan dan Pemenuhan terhadap Hak Anak Berdasarkan
Data Klien
Sepanjang 2020, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum kepada
berdimensi pelanggaran terhadap hak anak sebanyak 7 kasus dengan jumlah korban
sebanyak 7 orang. Berikut adalah grafisnya:
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Grafik No. 41
Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020

Bentuk pelanggaran yang kerap terjadi terhadap anak pada 2020 adalah Penganiayaan (3
kasus) dan disusul kemudian bentuk kekerasan Pemerkosaan dan Pencabulan masingmasing (2 Kasus) .
Pelaku pelanggaran terhadap hak anak sangat beragam. Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 42
Pelaku Pelanggaran Terhadap Anak

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020
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Orang tua menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak anak, yakni
(3 orang) dan disusul pelaku selanjutnya adalah Keluarga, Guru, Teman, dan Tetangga yang
masing-masing (1 orang).
kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 43
Sebaran wilayah Pelanggaran Anak

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2020

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi di Kota
Surabaya (4 kasus) disusul oleh Kabupaten Sidoarjo(2 Kasus), dan Sampang (1 Kasus)
Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur
yang masih belum terdeteksi dalam grafis, 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 kasus yang ditimpa korban dikarenakan kasus
tersebut adalah kasus aib keluarga.
D. Pemantauan Perlindungan Dan Pemenuhan Terhadap Hak Perempuan Dan Anak
Berdasarkan Media Massa
Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap hak
Perempuan dan Anak di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga Desember 2020.
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 2020, jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap Perempuan dan Anak adalah
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260 kasus dengan 527 korban. Perbedaan antara jumlah kasus dengan korban dikarenakan
dalam beberapa pelanggaran, jumlah korban bisa lebih dari satu.
Sesuai dengan hasil Monitoring LBH Surabaya melalui Media Cetak dan Media
Online kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 ada 132 Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan mencapai 274 korban. Bentuk Kekerasan terhadap perempuan
dapat disampaikan dengan grafis berikut ini:
Grafik No. 44
Bentuk Kekerasan

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2020

Bentuk kekerasan sering terjadi terhadap perempuan pada 2020 adalah Pemerkosaan (51
kasus). Disusul kemudian pembunuhan (36 kasus). Lalu, bentuk kekerasan selanjutnya
adalah TPPO (16 kasus). Pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan sangat beragam.
Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 45
Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Perempuan

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2020
Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

113

Suami menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan,
yakni 45 orang, diisusul pelaku selanjutnya adalah Orang tidak dikenal (32 orang) dan
Pacar sebanyak (31 orang).
kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa
Timur. Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 46
Sebaran wilayah Pelanggaran Hak Perempuan

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2020

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di
Kota Surabaya (76 kasus) disusul oleh Mojokerto dan Sidoarjo (6 Kasus). Tidak menutup
kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih
belum terdeteksi dalam grafis, karena tidak dapat menjangkau tempat terjadinya peristiwa.
Sesuai dengan hasil Monitoring LBH Surabaya melalui Media Cetak dan Media
Online kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 ada 128 Kasus dan mencapai 253
korban. Bentuk Kekerasan terhadap anak dapat disampaikan dengan grafis berikut ini:
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Grafik No. 47
Bentuk Pelanggaran

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2020

Pemerkosaan merupakan jenis pelanggaran yang banyak terjadi, yakni 44 kasus, disusul
jenis pelanggaran Pencabulan sebanyak 30 kasus. LBH Surabaya menemukan, dalam satu
jenis pelanggaran mempunyai keterkaitan dengan jenis pelanggaran yang lainnya. Ambil
contoh misalkan pelaku melakukan TPPO sekaligus pemerkosaan yang korbannya anak.
Sebaran Wilayah Pelanggaran terhadap hak anak terjadi di hampir kabupaten/kota
di Jawa Timur. Berikut adalah grafisnya:
Grafik No. 48
Sebaran Wilayah

Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2020
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Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi di
Surabaya (52 kasus) disusul oleh Malang (10 kasus) dan Gresik (9 kasus). Tidak menutup
kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih
belum terdeteksi dalam grafis, 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.
Pelaku mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak di Jawa Timur
sangat beragam. Berikut dapat kami sampaikan:
Grafik No. 47
Pelaku Pelanggaran Terhadap Anak

Sesuai tabel di atas, pelaku pelanggaran terhadap hak anak mengkhawatirkan
karena posisi tertinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak adalah Orang Tua
kandung dari anak tersebut. Sebanyak (36 Kasus) Orang Tua Kandung melakukan
kekerasan itu kepada Anak Kandungnya sendiri terus disusul oleh Orang tidak dikenal
yang terdapat (31 Kasus).
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
pelanggaran terhadap anak. Temuan LBH Surabaya pada 2020 kali ini Guru dan Tokoh
Agama turut andil menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2020

116

E. Kekerasan Gender Berbasis Online
Sepanjang tahun 2018-2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menerima
pengaduan kasus kekerasan yang lagi booming di masyarakat dan kalangan mahasiswa
yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online
merupakan pelecehan yang ditarget korbannya adalah perempuan yang dilakukan melalui
teknologi bisa disebut juga (pelecehan online, cyberbullying , dan cybersexism). Kekerasan
berbasis gender berbeda dari bentuk kekerasan yang pada umumnya, karena perhatiannya
mengarah pada diskriminasi dan kekerasan online yang ditargetkan secara khusus
terhadap mereka yang diidentifikasi sebagai perempuan. Kekerasan berbasis gender online
dapat mencakup komentar seksual yang tidak diinginkan, posting media seksual nonkonsensual, ancaman, doxing, cyberstalking dan pelecehan, meme dan posting
diskriminatif berbasis gender. Kekerasan berbasis gender daring berasal dari kekerasan
berbasis gender, tetapi memakai media elektronik.
Kekerasan berbasis gender online dapat berdampak pada perkembangan dan
kesehatan mental korban dengan cara yang mirip dengan bentuk kekerasan fisik dan
penindasan. Tidak seperti mereka yang diserang secara fisik, format online memungkinkan
korban menerima ratusan atau ribuan ancaman dan komentar kekerasan dalam waktu
singkat. Hal ini dapat menyebabkan korban bisa mengalami permasalahan pada psikologi
dan kejiawaannya dikarenakan bentuk kekerasan ini dilakukan bukan di ruang privat
melainkan di ruang publik sehingga faktor ini yang bisa jadi pemicu korban mengalami
gangguan mental yang susah untuk dipulihkan dan dan butuh waktu lama untuk
pemulihannya.
Pada tahun 2020 kasus kekerasan berbasis gender online ini kian menigkat,
dikarenakan pada tahun 2020 seluruh dunia telah mengalami musibah dengan munculnya
penyakit menular yaitu Virus COVID-19. Sehingga seluruh negara-negara mulai melakukan
tindakan untuk tidak sampai virus ini memperluas, maka sistem lockdown yang diterapkan
membuat masyarakat tidak bisa untuk berpergian atau berkumpul sebagaimana mestinya.
Faktor itulah membuat orang merasa jenuh dan kesepian terutama pada orang yang belum
berpasangan, hal tersebut mendorong sebagian orang memutuskan untuk menggunakan
platform kencan online guna mencari pasangan yang bisa diajak berinteraksi. Tercatat sejak
virus COVID-19 melanda dunia, ditambah penerapan lockdown di berbagai negara,
pengguna platform kencan online mengalami peningkatan. Situs Dating.com melaporkan
bahwa sejak awal Maret, jumlah pertemuan untuk berkencan melalui aplikasi tersebut
meningkat 82%. Kemudian aplikasi Bumble mencatat peningkatan jumlah pesan yang
dikirim kini mencapai 26% dan Tinder menyebutkan durasi percakapan meningkat 1030%.
Peningkatan aktivitas pengguna platform kencan Online, juga mempengaruhi pula
peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut pemantauan
Komnas Perempuan, sejak dalam masa pandemi, total kasus KBGO sudah mencapai 354
kasus dalam waktu 5 bulan itu masih data pengaduan yang diterima oleh Komnas
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Perempuan. Faktanya masih banyak sekali pengaduan yang diterima oleh Pengada layanan
atau LSM yang bergerak di isu Perlindungan Perempuan dan anak.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memulai menangani kasus Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) pertama kali pada tahun 2018, dikarenakan LBH Surabaya
mulai mendapatkan pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada tahun
2018 dan hingga saat ini tahun 2020 LBH Surabaya masih menerima pengaduan Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO).
Pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang diterima oleh LBH
Surabaya hampir semua korbannya adalah mahasiswi dan pelaku kekerasan tersebut
adalah kekasih korban. Aktivitas yang dilakukan yaitu, Open Video Call Sex (VCS) ini dipakai
untuk memberikan layanan seks melalui video secara dipandu oleh pelaku untuk
melakukan aktivitas seks secara online. Hasil dari video tersebut banyak pelaku yang ingin
menyebarkan bahkan memperjual belikan video tersebut di akun – akun media sosial salah
satu contohnya di Twitter tanpa sepengetahuan korban. Sebelum melakukan Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) pelaku selalu melakukan ancaman agar korban mau untuk
melakukan Open Video Call Sex (VCS) dan selain ancaman pelaku juga memberikan janji –
janji manis yang disampaikan oleh korban, contohnya pelaku berjanji akan setia, menikahi
korban dan tidak akan menyeberluaskan video. Ketika korban udah mulai menuruti
keinginan korban dengan keterpaksaan karena ada ancaman terjadi dan tipu muslihat,
ternyata pelaku tidak menempati janji tersebut melainkan menyebar luaskan video
tersebut dan memperjual belikan ke akun media dewasa.
Korban yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mempunyai
dampak yang sangat susah untuk proses pemulihannya, karena dampak Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) tidak bisa kelihatan dengan kasat mata tetapi hal itu
berdampak pada perkembangan dan kesehatan mental korban. Tidak seperti mereka
korban yang diserang secara fisik, dengan sistem kekerasan online memungkinkan korban
menerima ratusan atau ribuan ancaman dan komentar kekerasan dalam waktu singkat.
Adapun beberapa dampak sebagaimana diuraikan dibawah ini :
a. Dampak Kesehatan
Sehingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) begitu besar dampaknya dan
bisa pula mempengaruhi kesehatan mental atau kejiwaan korban, maka banyak
korban yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk
menanganinya mereka melakukan beberapa tahap pemeriksaan psikolog yang
dilakukan oleh psikolog bahkan bagi korban yang sampai mengalami ganguan jiwa
yang berat dampak dari kekerasan tersebut maka korban jika butuh untuk melakukan
pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater spesialisasi dalam diagnosis dan
penanganan gangguan emosional yang juga menangani masalah gangguan jiwa berat
dan ringan. Proses pemulihan tersebut juga tidak bisa singat agar korban pulih
kembali bahkan butuh beberapa tahun untuk korban bisa pulih kesehatan mentalnya.
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Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bukan hanya dari masalah
kesehatan melainkan dampak secara sosial.
b. Dampak Sosial
Dampak sosial yang dialami korban adalah stigma dari keluarga bahkan masyarakat
dilingkungan korban yang mengetahui kasus yang dialami oleh korban. Pasti
padangan yang muncul dari keluarga bahkan masyarakat sekitar adalah bahwa
perilaku korban dalam video seakan-akan korban memang melakukan hal tersebut
dengan sukarela tanpa melihat ada unsur paksaan sebelum video itu dibuat.
c. Dampak Pendidikan
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) paling banyak adalah anak remaja
yang masih duduk dibangku sekolah bahkan masih duduk di bangku perkuliahan,
ketika korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) remaja maka berdampak
juga di pendidikan korban. Setiapa orang pasti menginginkan untuk menjadi orang
yang sukses dan ingin mempunyai pendidikan tinggi agar bisa membahagiakan orang
tua, hal itu sama seperti apa yang diinginkan oleh semua korban mereka juga
berharap bisa seperti itu tetapi di saat dia mengalami kasus Kekerasan Berbasis
Gender Online (KBGO) apa yang mereka inginkan dan harapkan secara tiba-tiba
berubah. Banyak korban yang kehilangan akses pendidikannya ketika pihak sekolah
atau kampus mereka megetahui kasus yang dialaminya karena pihak kampus atau
sekolah merasa tercoreng nama baik instansi pendidikannya sehingga mereka di
keluarkan dan tidak bisa melanjutkan proses pendidikan.
F. Unfair Trial Penanganan Kasus Perempuan
Kekerasan yang dialami oleh perempuan setiap tahunnya selalu ada peningkatan,
meskipun upaya-upaya pencegahan kekerasan itu selalu disuarakan dan di sosialisasikan
oleh semua elemen masyarakat. Meski data menunjukan bahwa angka kekerasan yang
dialami oleh perempuan meningkat itu masih belum semuanya tercakup, dikarenakan data
yang ada adalah sesuai dengan jumlah pengaduan korban tetapi kenyataannya masih
banyak korban yang tidak masuk dalam data dikarenakan banyak korban yang belum
berani untuk speak up terkait kekerasan yang dialaminya, sehingga mereka tidak berani
untuk melakukan pelaporan atau pengaduan serta ada pula yang tidak memahami atau
mengetahui konsep pelaporan dan penganduannya. Sehingga tidak semua korban
kekerasan setuju memilih penyelesaian kasusnya memakai proses hukum.
Proses hukum akan berjalan jika korban memang sudah siap dan menyetujui bahwa
kasus ini ditindaklanjuti dan korban sudah bernai untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
Ketika korban mulai berani untuk melaporkan kasus kekerasan di pihak kepolisian hal ini
belum tentu proses mencari keadilan tersebut tercapai dikarenakan dalam proses
pelaporan realitanya banyak korban masih mengalami stigma atau diskriminasi yang
dilakukan oleh pihak penyidik, seolah-olah korban lah yang menjadi faktor pemicu
terjadinya kekerasan. Ketika korban ingin mencari keadilan ternyata belum semua aparat
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penegak hukum mempunyai sensitifitas gender, sehingga aparat penegak hukum
cenderung menyalahkan korban dan menganggap kekerasan tersebut tidak cukup bukti
salah satu contonya adalah kasus kekerasan seksual.
Dalam kasus kekerasan seksual masih banyak ditemukan unfair trial (peradilan
tidak jujur) ketika kasus tersebut ada ketimpangan relasi kuasa dimana korban adalah
masyarakat biasa dan pelaku adalah sosok orang yang mempunyai kedudukan tinggi pasti
kasus akan mengalami unfair trial. Ketika kasus mulai dilaporkan dalam proses awal di
tingkat penyidikan proses ini bisa memakan waktu yang sangat lama bisa sampai 1-2
tahun, dan ketika berkas kasus sudah diserahkan ke pihak kejaksaan tetapi kasus tersebut
belum P21 sehingga pihak jaksa mengembalikan lagi berkas kepihak penyidik untuk
melengkapi kembali bahkan didalam proses pengadilan masi ada juga hakim yang
menuyudutkan korban dan cenderung menyalahkan korban.
Proses peradilan yang begitu lambat dan muncul unfair trial dikarenaka ada
ketimpangan relasi kuasa tersebut ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum
merampas hak korban dimana korban mempunyai hak persamaan dihadapan hukum. Pasal
7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama
dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi
apapun”. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya
persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang - Undang Dasar Republik
Indonesia pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”. Sehingga seharunya para penegak hukum bisa mentaati sesuai atauran
perundang-undangan bukan mentaati keinginan dari para penguasa yang jelas-jelas sudah
melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan.
G. Urgensi Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual
Sepanjang tahun 2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur mencapai angka 551 korban dari
284 kasus pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak di Jawa Timur serta data
CATAHU Komnas Perempuan Tercatat 431.471 kasus. Dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran terhadap perempuan terus mengalami
peningkatan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap hak perempuan masih sering terjadi.
Artinya, negara, melalui kebijakan nasional maupun regionalnya, masih belum begitu
mampu menurunkan upaya-upaya pelanggaran hak terhadap perempuan sehingga itu
menjadi faktor pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi hampir di seluruh Jawa
Timur.
Kota Surabaya Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang paling
banyak dalam setiap tahunnya untuk menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap
perempuan. Semakin banyaknya pelanggaran yang setiap tahunnya menimpa perempuan,
ini membenarkan bahwa perempuan adalah termasuk Kelompok Rentan, yang menjadi
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korban pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, ini adalah acaman bagi Negara
Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur yang telah gagal dalam melindungi hak
perempuan dari bentuk kekerasan. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang
hak perempuan dalam kasus kekerasan.
Regulasi-regulasi tersebut hanya mengatur tentang sanksi yang diberikan Negara
untuk Pelaku Kekerasan tetapi perlindungan korban kekerasan belum diatur sehingga
banyak perempuan korban kekerasan tidak terpenuhi haknya karena tidak ada pemulihan
terhadap kondisi korban yang mengalami depresi akibat kejadian kekerasan yang
dialamiya. Padahal seharusnya, dengan semakin kompleksnya kebijakan yang telah
disusun oleh negara, hak terhadap perempuan juga mendapatkan perlindungan dan
pemenuhan hak yang maksimal. Maka Negara harus berperan aktif dengan mewujudkan
atau merealisasikan pengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak perempuan.
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BAGIAN VII
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI JAWA TIMUR
A. Catatan Kritis Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Nasional Dalam Masa
Pandemi Covid-19 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 RI Tahun 1945 berlandaskan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Konsekuensinya, negara menjadi wajib hadir untuk
melakukan pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan terhadap kedua hal
tersebut. Kewajiban dari negara ini juga dilandasi oleh pengaturan pada Pasal 28I ayat (4)
UUD RI Tahun 1945. Negara, terutama pemerintah, dalam rangka melaksanakan kewajiban
untuk melakukan pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM,
diwujudkan dalam bentuk kebijakan hukum dan penyediaan dana bantuan.
Bahwa pada tahun 2020 Indonesia diserang dengan adanya pandemi Covid-19, hal
tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan bantuan hukum di Jawa Timur, salah satu
implikasinya adalah kegiatan non litigasi yang dilaksanakan selama pandemi misalnya
penyuluhan hukum dan pemberdayaan hukum tidak dapat dilaksanakan karena adanya
social distancing. Sehingga menyebabkan penyerapan anggaran non litigasi yang setiap
tahun juga rendah menjadi semakin rendah dalam masa pandemic Covid-19 ini.
Selain itu problem klasik perluasan akses bantuan hukum juga masih menjadi
kendala di Jawa Timur. Pada tahun 2019 Pemerintah telah melakukan verifikasi dan
akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.
Provinsi 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, 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 sinergisnya penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah.
Bahwa pada tahun 2021 pemerintah melalui BPHN akan melaksanakan verifikasi
dan akreditasi ulang bagi Organisasi Bantuan Hukum, verfifikasi dan akreditasi ulang ini
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diharapkan agar permasalahan akreditasi dan verifikasi ulang pada tahun 2019 tidak
terulang, karena dengan banyaknya organisasi bantuan hukum yang terverifikasi akan
meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di Jawa Timur.
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 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. Masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki kebijakan bantuan
hukum serta belum terlaksananya kebijakan bantuan hukum yang ada di daerah seluruh
Jawa Timur.
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
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untuk dapat dimasukan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Realisasi kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2020 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 :
a. 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;
b. Layanan bantuan hukum di Jawa Timur yang didanai oleh APBD Provinsi atau
Kabupaten/Kota di tahun 2020 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 bertentangan dengan hak
konstitusional itu sendiri karena semua warga negara sama kedudukannya di
hadapan hukum;
c. 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;
d. Dana bantuan hukum yang dialokasikan oleh Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten/Kota masih sangat kecil.
e. 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 regulasi 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.
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
penanganan-penanganan kasus yang bersinggungan dengan kelompok rentan atau
kelompok korban misalnya kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas
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etnis 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
secara aktif dan massif melakukan sosialisasi regulasi bantuan hukum kepada masyarakat
miskin di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di dalamnya 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 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. 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 untuk daerah-daerah yang belum punya regulasi bantuan hukum yaitu
sebanyak 24 Kabupaten/Kota.
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REKOMENDASI
Atas setumpuk problematika perihal access to justice, HAM, dan Demokrasi di Jawa Timur
pada proyeksi tahun 2020 kali ini, maka menjadi hal ihwal bagi LBH Surabaya untuk
menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak-pihak penguasa atau pemerintah
di negeri ini sebagai berikut:
1. Negara cq Pemerintah, baik pusat dan daerah, di 2020 melalui kebijakannya harus
mampu menjamin dan memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
atau kurang beruntung di Jawa Timur yang standar kehidupannya tidak layak;
2. Negara cq Pemerintah, baik pusat dan daerah, di 2020, harus mampu melakukan
perbaikan layanan bantuan hukum sebagaimana UU No. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, salah satunya memaksimalkan layanan bantuan hukum dalam masa
pendemi Covid-19 ini.;
3. Gubernur Jawa Timur bersama-sama dengan DPRD Propinsi Jawa Timur harus segera
merealisasikan dan mengoperasionalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat
tidak mampu di Jawa Timur dengan melakukan evaluasi Perda No. 9 Tahun 2012
sebagaimana diubah menjadi Perda No 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin di Jawa Timur;
4. Pemerintah Pusat cq BPHN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong dan
mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Timur untuk membuat kebijakan
bantuan hukum dan melaksanakan kebijakan bantuan hukum tersebut kepada
masyarakat;
5. Negara cq Pemerintah harus melindungi hak-hak buruh yang terlanggar haknya dan
berdampak adanya Covid-19, selain itu tidak boleh ada rezim upah murah dan Negara
harus hadir dalam upaya perlindungan buruh apalagi dengan adanya kebijakan dalam
UU Cipta Kerja yang timpang kepada para buruh;
6. Negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera menyelesaikan konflik
agrarian di Jawa Timur, segera realisasikan percepatan penyelesaian tim penyelesaian
konflik agraria di Jatim serta pemerintah harus melindungi perampasan ruang hidup
kepada masyarakat di Jawa Timur dan segera lakukan penegakan hukum lingkungan di
Jawa Timur kepada para korporasi yang melakukan pelanggaran;
7. Negara cq Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kab/Kota di Jatim untuk tidak
melakukan penggusuran paksa terhadap PKL dan masyarakat miskin kota di wilayah
perkotaan dengan dalih penataan kota, dan pemerintah harus membuat kebijakan yang
menyasar kepada masyarakat miskin kota yang terdampak Covid-19;
8. Negara cq Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak melakukan Tindakan
represif terhadap para peserta demonstrasi di Jawa Timur, sebagai jaminan
pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan bereksresi di Jawa Timur. Dan Kepolisian
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untuk menindak anggotanya yang melakukan Tindakan represif terhadap masa peserta
aksi;
9. Negara cq Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghentikan segala upaya
kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya sebagai bagian
upaya perlindungan human rights defender dan pejuang lingkungan di Jawa Timur.
10. Gubernur Jawa Timur dan para bupati/walikota bersama-sama dengan masyarakat
perlu terus memarakan dan mentradisikan gerakan toleransi atas kehidupan
perbedaan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur; dan bagi aparat Kepolisian
harus terus kuat tanpa ragu memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga
berkaitan dengan HKBB dan menindak tegas terhadap siapa pun pelaku kekerasan atas
nama perbedaan agama dan keyakinan, dengan menginisiasi kebijakan membangun
daerah yang toleran untuk penganut agama dan keyakinan di Jawa Timur;
11. Negara cq Pemerintah R.I., Presiden R.I., Gubernur Jawa Timur, dan seluruh para
bupati/walikota di wilayah Jawa Timur semestinya terus menggalakkan upaya
perwujudan kebijakan “Daerah Ramah pada Perempuan dan Anak” dengan
menghentikan praktik kekerasan perempuan dan anak, baik fisik, psikis, dan seksual,
serta menghentikan praktik trafficking;
12. Negara cq Pemerintah R.I., segera melaksanakan konsep keadilan restoratif bagi anak
berhadapan dengan hukum, baik anak berkonflik dengan hukum, anak korban, dan
anak saksi; dan
13. Presiden R.I., Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota wajib
mengedepankan upaya-upaya bersama-sama kelompok masyarakat terdampak
langsung berkaitan dengan adanya kebijakan pembangunan guna mem-formulasikan
solusi terbaik demi harmoni gerakan pembagunan dengan upaya perlindungan,
penghormatan, pemenuhan Hak Asasi Manusia dan terlaksananya demokrasi di Jawa
Timur, diantaranya upah yang layak bagi buruh, pemenuhan lingkungan hidup yang
baik dan sehat, menyelesaikan konflik agraria, menghentikan penggusuran paksa,
menghentikan upaya kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya,
serta membenahi konsesi perizinan tambang dan dampak yang ditimbulkan akibat
pertambangan di Jawa Timur.
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