CATATAN AKHIR
TAHUN (CATAHU)
LBH SURABAYA
TAHUN 2021
GANYANG OLIGARKI, WANI!
“Catatan Perlawanan Rakyat di Masa
Pandemi”
PENULIS
Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.
Habibus Shalihin, S.H.
Moh. Soleh, S.H,M.H.
Jauhar Kurniawan, S.H.
Yaritza Mutiaraningtyas, S.H.
Achmad Roni, S.H., M.H.
M.Ramli Himawan, S.H.
Moch. Dimas Prasetyo, S.H.
Taufiqurrachim, S.H.
Hamdi Fadli, S.H.
EDITOR :
Taufiqurrachim, S.H.
Hamdi Fadli, S.H.
DESIGN:
Taufiqurochim, S.H.
DATA STATISTIK:
Lingga Parama Liofa, S.H.
Fahmi Ardiyanto
Ahmad Bahrul Efendi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
Jalan Kidal No.06 Pacar Keling Surabaya
Telp : (031) 50222273
Email : bantuanhukumsby@gmail.com
Website : www. Bantuanhukumsby.or.id

1

2

3

Kata Pengantar
Catatan Akhir Tahun selanjutnya disebut Catahu adalah aktivitas rutin bagi
Lembaga Bantuan Hukum (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 2021 ini, mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum
LBH Surabaya sepanjang tahun 2021 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 2021 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 2021
di masa Pandemi Covid-19, informasi berkaitan dengan sebaran
penyelenggaraan layanan bantuan hukum di daerah kabupaten/kota di wilayah
Jawa Timur berdasarkan tempat tinggal penerima manfaat bantuan hukum,
jumlah aktivitas penanganan kasus baik litigasi maupun non-litigasi, dan yang
tak kalah penting pula adalah data penanganan kasus struktural yang beririsan
dengan hak asasi manusia yang ditangani oleh LBH Surabaya.
Selanjutnya, ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor perburuhan tahun
2021, 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 polemik penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pasca
diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja 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 pengaturan penetapan upah pasca Undang-Undang
Cipta Kerja di Indonesia dan adanya 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 Undang-undang Cipta Kerja
cluster Ketenagakerjaan juga berdampak pada hak-hak pekerja di Jawa Timur,
namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang ambigu juga
menimbulkan ketidakpastian hukum.
+62 81-234-5678
hastatriyasa.co.id
info@hastatriyasa.co.id
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Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi
Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor miskin kota tahun
2021, LBH Surabaya fokus pada isu berkaitan dengan penggusuran masyarakat
miskin perkotaan yang masih banyak terjadi dengan modus normalisasi sungai
dan penataan wilayah kota, penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
adalah kategori pelanggaran HAM berat menurut Kovenan Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya, karena dilakukan dengan mencerabut hak atas tempat tinggal yang
layak dan yang menjadi korban adalah ribuan kepala keluarga yang kehilangan
tempat tinggalnya. Selain itu adanya penertiban pedangan kaki lima (PKL)
dengan dalih keindahan kota, komunitas miskin kota yang menjadi korban
penataan seringkali juga dibarengi dengan adanya kekerasan dan perampasan
barang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (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 2021, LBH Surabaya fokus pada isu masih banyaknya konflik
agraria yang tidak terselesaikan pada tahun 2021 tercatat sebanyak puluhan
kasus konflik agraria yang tersebar di seluruh Jawa Timur dengan luasan lahan
konflik seluas ribuan hektar. Potensi konflik agraria juga terjadi akibat adanya
kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi dan pembangunan salah
satunya adalah adanya Omnibus Law pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja,
yang mana berpotensi menyebabkan konflik agraria terjadi, antara lain terjadi
kasus perampasan lahan di bulak banteng Bandarejo, Di Desa Pakel licin
Banyuwangi, Waduk Sepat Surabaya dan konflik Tambang Emas di Trenggalek
dan Tumpang Pitu Banyuwangi membuktikan masyarakat telah dirampas ruang
hidupnya.
Selain itu upaya untuk mengkriminalisasi para petani 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 Bahan Berbahaya dan Beracun (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 dan Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek Jawa
Timur.
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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 2021. 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 telah diputus bersalah oleh Pengadilan setidaknya di Kota Surabaya dan
Kabupaten Jember yang dihukum dengan hukuman penjara 7 bulan penjara,
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 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur
dan warga waduk sepat yaitu Dian dan Darno, mahasiswa yang berunjuk rasa
menolak omnibus law di Surabaya, Jember dan Banyuwangi serta 3 orang
mahasiswa yang dituduh melakukan vandalisme di Kota Malang menunjukan
tidak adanya komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat yang
memperjuangkan haknya.
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
Jema’ah Ahmadiyah yang masih mengalami diskriminasi hingga saat ini, selain
itu masih 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 serta persekusi terhadap kelompok-kelompok rentan lesbian, gay,
biseksual dan transgender (LGBT) di Jawa Timur.
LBH Surabaya pun konsen berkaitan isu Perempuan dan Anak. Di tahun
2021 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 salah satunya adalah kasus Gus Cabul Jombang, Kasus
Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia, Kasus penelantaran
anak Mantan Bupati di Jawa Timur serta yang terakhir kasus Novia Widiyasari
di Mojokerto merupakan potret buram kasus kekerasan terhadap perempuan di
Jawa Timur, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan negara melalui Rancangan
Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dilakukan
pengesahan dan diberlakukan.
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Selanjutnya, LBH Surabaya juga menyajikan kondisi kebijakan penyelenggaraan
layanan bantuan hukum di Jawa Timur. Sebagaimana telah diketahui bersama, semenjak
diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum serta pelaksanaan kebijakan bantuan hukum secara nasional masih belum
efektif. Problem mengenai tidak merata persebaran Orgnisasi Bantuan Hukum (OBH)
serta berkaitan dengan kualitas layanan serta pengawasan layanan bantuan hukum oleh
pemerintah menjadi catatan. Undang-undang 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 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 19 Kabupaten dan 6 Kota yang sudah memiliki Perda Bantuan Hukum.
Sedangkan sisanya sebanyak 10 Kabupaten (Kab. Pacitan, Kab.Ponorogo, Kab. Kediri,
Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab.
Bojonegoro, Kab. Lamongan) dan 3 Kota (Kota Blitar, Kota Malang dan Kota
Probolinggo) masih belum memiliki Perda Bantuan Hukum. 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.
Bahwa selain minimnya regulasi di tingkat lokal, penyelenggaran bantuan hukum di Jawa
Timur sampai dengan tahun 2021 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 UndangUndang Bantuan Hukum belum terlaksana. Hak atas bantuan hukum sesungguhnya meru
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pakan 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 2021 ini,
LBH Surabaya memberikan judul: “GANYANG OLIGARKI, WANI!!! Catatan
Perlawanan Rakyat di Masa Pandemi”. Tema yang diambil kali ini adalah untuk
menggambarkan betapa demokrasi dan penegakan HAM dikebiri oleh negara demi
membentangkan karpet merah investasi untuk kepentingan oligarki melalui serangkaian
kebijakan negara seperti undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja serta
kebijakan lainnya yang berpihak pada 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 undang-undang 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 undang-undang Pokok yang mengatur dan bisa mencabut
segala aturan undang-undang 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. Bahkan Putusan Mahkamah
Konstitusi pun dalam memutuskan uji formil undang-undang Cipta Kerja juga dilakukan
dengan kompromi sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum.
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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/Volunteir) 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 2021

Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.
Direktur
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BAGIAN I
LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH SURABAYA PADA TAHUN 2021
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 dalam masa pandemi Covid-19
diberikan/dilakukan LBH Surabaya secara offline/tatap muka dan online melalui website dan
email LBH Surabaya, layanan tatap muka dilakukan di kantor LBH Surabaya setiap hari Senin
s/d hari Kamis, mulai Pukul 10.00 WIB s/d 14.00 WIB. Sedangkan untuk konsultasi online
dilakukan melalui website LBH Surabaya di www.bantuanhukumsby.or.id dan email ke
lbhsurabayaonline@gmail.com . Konsultasi hukum ini diberikan oleh tim konsultan atau
Pengacara Publik (PP) LBH Surabaya untuk kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi
oleh masyarakat Jawa Timur. Konsultasi hukum tidak dipungut biaya (GRATIS), masyarakat
bisa datang ke Kantor LBH Surabaya di Jl. Kidal No. 6 Surabaya.
1. Jumlah Kasus
Sepanjang tahun 2021 (1
Desember
November
Surabaya

2020

s/d

2021),
telah

30
LBH

menerima

permohonan layanan bantuan
hukum sebanyak 179 kasus atau
pengaduan. Jumlah ini menurun
dari tahun sebelumnya akibat
adanya pandemic Covid-19 yang
membuat

pengaduan

atau Grafik No. 1: Data layanan konsultasi klien dan Simpensus LBH
Surabaya dari tahun 2012 s/d 2021

konsultasi hukum menurun.
Dari 179 permohonan yang masuk dan diterima oleh LBH Surabaya. Adapun penerima
manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Surabaya sepanjang tahun 2021
adalah sebanyak 988 orang yang terdiri dari laki-laki dewasa 466 orang, perempuan dewasa
267 orang, anak laki-laki 142 orang, dan anak perempuan 113 orang yang meliputi klien
sendiri, masyarakat dan kelompok masyarakat yang diwakili serta keluarganya.
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2. Sebaran Klien
Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah warga Kota Surabaya
sebanyak 78,77% atau sebanyak 141, kemudian disusul Sidoarjo sebanyak 5,59% atau
sebanyak 10 dan warga luar Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,47% atau sebanyak 8. 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 Berdasarkan SIMPENSUS LBH Surabaya Tahun2021

Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana LBH Surabaya
selama ini banyak menjadi tujuan warga Kota Surabaya ketika mengalami permasalahan
hukum atau bahkan ketika ingin melakukan tindakan hukum. Namun dalam menyikapi
banyaknya warga yang mengalami permasalahan hukum tersebut, Pemerintah Kota Surabaya
dapat dikatakan lamban dalam memberikan respon berupa kebijakan bantuan hukum untuk
masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan yang ada di Kota Surabaya baru ada tahun 2019
dan belum terimplementasikan dengan baik.
3. Jenis Masalah Hukum
Adapun jenis masalah hukum
yang diadukan oleh masyarakat
Jawa

Timur

kepada

LBH

Surabaya sepanjang tahun 2021
adalah

sebagaimana

terdapat

dalam grafik no. 3 berikut:
Grafik No. 3: Jenis Masalah Hukum Dalam Layanan Konsultasi
Hukum LBH Surabaya Tahun 2021
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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 :
a. Perdata
Berdasarkan grafik diatas (grafik No. 4),
kasus hutang piutang menjadi kasus yang
terbanyak diadukan atau dikonsultasikan ke
LBH Surabaya terutama terkait dengan
pinjaman online, hal ini yang membuktikan
jika kasus hutang piutang pinjol, diperlukan
Grafik No. 4: Kasus Perdata tahun 2021 berdasarkan
Simpensus LBH Surabaya

pemahaman hukum masyarakat tentang huk-

um terhadap masyarakat atas pinjaman online. 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.
a. Pidana
Dalam kasus pidana, pada tahun 2021
permasalahan yang banyak diadukan atau
dikonsultasikan ke LBH Surabaya adalah
permasalahan penggelapan. Hal ini tidak
terlepas

dari

banyaknya

kurangnya

pemahaman hukum masyarakat sehingga
masyarakat banyak yang menjadi korban
penggelapan.
Berdasarkan kedua grafik tersebut
menunjukan kasus dalam ranah pidana dan
perdata lebih dominan daripada kasus Tata
Usaha Negara (TUN). dalam kasus TUN
pada tahun 2021 kami mencatat tiga kasus,

Grafik No. 5: Kasus Pidana tahun 2021 berdasarkan

diataranya berhubungan dengan pajak, kep Simpensus LBH Surabaya
egawaian, dan kependudukan, adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut;
-
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Grafik No. 6: Kasus TUN tahun 2021 berdasarkan Simpensus LBH
Surabaya

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 2021, kasus Struktural dan Non-Struktural yang ditangani oleh LBH
Surabaya adalah sebagaimana Grafik 7 berikut:

Grafik No. 7: Sifat Kasus Klien Bedasarkan
Simpensus LBH Surabaya Tahun 2021
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b. Pelanggaran HAM
Dari

40

kasus

struktural

sebagaimana Grafik No. 7 di atas,
HAM yang terjadi dalam kasus
tersebut

terbanyak

adalah

berhubungan hak-hak perburuhan
dan

kekerasan

terhadap

perempuan, yakni sebanyak 12
Grafik No. 8: Pelanggaran HAM dalam Kasus LBH
Surabaya Tahun 2021

kasus,

dan

kasus

kekerasan

terhadap perempuan sebanyak 12

kasus, dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 12 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 :
c. Pelaku Pelanggaran HAM
Adapun pelaku pelanggaran HAM
yang diadukan ke LBH Surabaya
yang terbanyak adalah Perusahaan
Swasta

sebanyak

15

kasus

pelanggaran, sebagaimana dalam
Grafik No 9 berikut :
Grafik No. 9: Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus LBH
Surabaya Tahun 2021
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5. Tingkat Pendidikan Klien
Masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang tahun 2021 paling banyak
berpendidikan terakhir SLTA, yakni sebanyak 86 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.

Grafik No. 10: Tingkat Pendidikan Klien LBH Surabaya Tahun
2021

6. Pekerjaan, Penghasilan dan Status Tempat Tinggal
a. Pekerjaan

Sementara itu, pekerjaan masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang Tahun
2021 sebagian besar adalah Karyawan Swasta (Buruh), yakni sebesar 57 orang Lebih jelasnya
lihat Grafik No. 11 berikut :

Grafik No. 11:
Tahun 2021

Pekerjaan Klien LBH Surabaya

15

b. Penghasilan
Sedangkan

penghasilan

dari

masyarakat yang datang ke LBH
Surabaya adalah sebagian besar
memiliki
UMK

penghasilan
Kota

sebanyak

dibawah

Surabaya

73.00%,

yaitu

sedangkan

sisanya sebesar 27% mengaku
sudah memiliki penghasilan diatas

Grafik No. 12 : Penghasilan KlienLBH Surabaya Tahun 2021

UMK Kota Surabaya. lebih jelasnya dapat dilihat di Grafik No 12. Dengan penghasilan
dibawah UMK Kota Surabaya yang mencapai 73.00% sebagaimana terdapat dalam Grafik 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.
c. Status Tempat Tinggal
Sebagian besar masyarakat
yang datang ke LBH Surabaya
mengaku

tidak

rumah/tempat

tinggal
tinggal

di
milik

mereka sendiri. Hanya 35,00%
yang mengaku bertempat tinggal
di rumah milik mereka sendiri,
selebihnya tinggal di rumah orang Grafik No. 13 : Status Tempat Tinggal Klien LBH Surabaya
tua/keluarga (47,00%), rumah

Tahun 2021

dinas (0,95%), milik orang lain (0,95%) dan kredit/KPR (0,00%). Lihat Grafik No. 14
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B. Penanganan Kasus
1. Non Litigasi
Tabel No. 1:Penanganan Kasus Non-LitigasiYLBHI – LBH Surabaya Tahun 2021
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2. Non Litigasi
Tabel No. 1:Penanganan Kasus LitigasiYLBHI – LBH Surabaya Tahun 2021
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3. Pelaksanaan Program, Pendidikan Hukum Masyarakat dan
Pemberdayaan

Hukum

Bahwa, LBH Surabaya juga melaksanakan program Kerjasama dengan pihak ketiga yang
didukung oleh Lembaga donor, yang mana salah satu kegiatan utama selain advokasi kebijakan
juga dilakukan Pendidikan hukum dan pemberdayaan hukum bagi rakyat, pelaksanaan kegiatan
ini adalah merupakan amanat dari Gerakan Bantuan Hukum (BHS) yang bertujuan agar rakyat
atau masyarakat dampingan dapat berdaya dan melek hukum. Pada tahun 2021 LBH Surabaya
mengerjakan program Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melaksanakan program HEAL
yaitu program untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mencapai
keberlanjutan dalam menangani dampak COVID-19 di 2 (dua) Provinsi yaitu Jawa Timur dan
Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh European Union (EU) yang dilaksanakan oleh Save
The Children, YLBHI dan Yayasan TIFA. Selain itu LBH Surabaya bersama konsorsium LBH
Jogyakarta dan LBH Semarang yang didukung oleh TARA-ECF (European Climate Fund)
melaksanakan program Penguatan Kesadaran Publik dan Komunitas Masyarakat Terhadap
Operasional Pembangkit Listrik yang Menimbulkan Polusi.
Pendidikan hukum selain dilakukan kepada masyarakat juga dilaksanakan kepada
komunitas mahasiswa yaitu dengan melakukan Pendidikan Hukum Kritis dan Karya Latihan
Bantuan Hukum. Pada tahun 2021 LBH Surabaya melaksanakan Pendidikan Paralegal tingkat
dasar kepada 20 Orang warga Desa di Jawa Timur yaitu Desa Orobulu Pasuruan, Candipari
Sidoarjo, Gluranploso dan Wringinanom Gresik untuk advokasi isu hak minoritas perempuan
dan anak.
Pemberdayaan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di komunitas dampingan LBH
Surabaya antara lain di Komunitas miskin kota di Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya, Pos
Bantuan Hukum Komunitas, Warga sekitar Waduk Sepat, Warga Bulak Banteng Bandarejo,
Warga Desa Pakel Licin Banyuwangi, dan Komunitas Populasi kunci serta di komunitas warga
Desa Sembilan Desa yang berkonflik dengan militer di Pasuruan.
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a. Program HEAL : Promote Human Rights and Equality to Achieve
Sustainability di Jawa Timur
Heal: Promote Human Rights And Equality To Achieve Sustainability adalah program
yang mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mencapai keberlanjutan dalam
menanggapi dampak COVID-19 di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Barat. Proyek ini didukung oleh European Union (EU) selama 2 tahun, mulai tahun
2021 sampai 2022. Proyek HEAL bertujuan untuk lebih melindungi hak kelompok rentan,
termasuk anak-anak, dengan fokus pada penguatan hak atas perlindungan sosial dari
pemerintah. Proyek HEAL di Provinsi Jawa Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gresik. Tujuan dari program ini
adalah penguatan bagi Komunitas dan Pendamping warga untuk melindungi hak asasi warga
dan menggunakan mekanisme rujukan untuk memperkuat bantuan hukum berbasis komunitas
dan mekanisme rujukan untuk mendorong respon yang lebih baik terhadap problem hak-hak
warga.
Pada tahun 2021 LBH Surabaya sebagai bagian dari YLBHI melaksanakan kegiatan
Paralegal Tingkat Dasar bagi warga desa, Pelatihan Keamanan Human Rights Defender (HRD)
serta membentuk mekanisme rujukan yaitu Rapid Respon Unit untuk melakukan mekanisme
rujukan perlindungan HRD dan kasus terhadap kelompok minoritas.
b. Program TARA-ECF (European Climate Fund): Penguatan Kesadaran Publik
dan Komunitas Masyarakat Terhadap Operasional Pembangkit Listrik
yang Menimbulkan Polusi
LBH Surabaya bersama konsorsium LBH Jogyakarta dan LBH Semarang yang didukung
oleh TARA-ECF (European Climate Fund) melaksanakan program Penguatan Kesadaran
Publik dan Komunitas Masyarakat Terhadap Operasional Pembangkit Listrik yang
Menimbulkan Polusi. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan advokasi kebijakan dan
melakukan penguatan kesadaran terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mana di Jawa Timur terdapat PLTU tertua yaitu PLTU
Paiton di Kabupaten Probolinggo.
Yang mana selama ini operasional PLTU mengeluarkan polusi yang membunuh, meracuni
udara, menyebabkan gangguan Kesehatan dan kerugian yang luasa untuk sektor perikanan,
lingkungan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu
melakukan assessment dan pemetaan aktor kelompok masyarakat yang tinggal disekitar PLTU
Paiton serta melakukan inventarisasi permasalahan ekonomi dan lingkungan sekitar.
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Selain itu LBH Surabaya juga melakukan diskusi dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat
yang tinggal di sekitar PLTU Paiton.
c. Pendidikan Paralegal Tingkat Dasar dan Pelatihan Keamanan bagi Warga
LBH Surabaya juga menjalankan amanat ketentuan Undang-undang Nomor 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 2021 melaksanakan kegiatan Pendidikan Paralegal tingkat
dasar dan pelatihan keamanan bagi pembela HAM yang didukung oleh Program HEAL yang
mana diikuti oleh 20 orang peserta paralegal dan Pelatihan Kemanan bagi Pembela HAM yang
diikuti oleh 25 peserta, yang mana dilakukan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten yaitu
Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gresik. Harapannya Paralegal yang dicetak
tersebut dapat melakukan advokasi kelompok minoritas dan Pembela HAM tersebut dapat
terlibat dalam mekanisme rujukan dalam prlindungan pembela HAM di Jawa Timur.
d. Pendampingan dan Pemberdayaan Hukum Komunitas Warga
LBH Surabaya melakukan Pemberdayaan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan
di komunitas dampingan LBH Surabaya antara lain di Komunitas miskin kota di Pedagang
Kaki Lima Kota Surabaya, Pos Bantuan Hukum Komunitas, Warga sekitar Waduk Sepat,
Warga Bulak Banteng Bandarejo, Warga Desa Pakel Licin Banyuwangi, dan Komunitas
Populasi kunci serta di komunitas warga desa Sembilan Desa yang berkonflik dengan militer di
Pasuruan.
Komunitas warga yang dilakukan pendampingan adalah komunitas warga yang selama ini
sedang ada sengketa misalnya warga pakel dengan PT. Perkebunan Bumisari, Warga 10 Desa
di Lekok Pasuruan dan Warga Bandarejo Bulak Banteng melawan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut (TNI AL), serta komunitas populasi kunci yang saat ini sedang aktif dalam pos
bantuan hukum komunitas. Tujuan utama pendampingan dan pemberdayaan hukum komunitas
warga tersebut, adalah untuk memperkuat kesadaran dan penguatan hukum bagi masyarakat
yang mengalami ketidakadilan.
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4. Pendidikan Hukum Kritis dan Dikusi Publik
LBH Surabaya dalam melakukan kampanye dan penyadaran public pada tahun 2021
melaksanakan kegiatan Pendidikan Hukum Kritis serta melaksanakan diskusi public baik yang
diselenggaran oleh LBH Surabaya sendiri ataupun LBH Surabaya diundang menjadi
narasumber atau pemateri, namun ada beberapa yang tidak terdokumentasikan yaitu diskusi
publik di lingkungan kampus atau komunitas lainnya, yaitu antara lain :
1. Diskusi dan Nonton Bareng Film Kinipan
LBH Surabaya diundang menjadi narasumber atau pemantik diskusi pada tanggal 08

April

2021 dalam diskusi Nonton Bareng Film Kinipan yang diproduksi oleh Watchdoc yang
diselenggaran di Grincub Coffe dan XR Surabaya.
2. Diskusi Ngabuburit Consumer Talks Kasus Stella
Pada tanggal 23 April 2021 LBH Surabaya diundang sebagai narasumberoleh BPKN – RI
dalam diskusi public untuk membahas kasus Stella dengan menggunakan webinar zoom.
3. DIskusi Webinar Lauching Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021
LBH Surabaya bersama-sama dengan DPW FSPMI Jatim dan KRPI pada tanggal 23 April
2021 menyelenggaran diskusi webinar untuk launching posko pengaduan THR Jatim Tahun
2021. Tujuan diskusi tersebut adalah untuk sosialisasi kepada buruh dan masyarakat Jawa
Timur adanya posko pengaduan THR di Jawa Timur.
4. Diskusi Publik & Panggung Budaya “Menyongsong Hari Buruh Tahun 2021”
PC PMII Gresik mengundang LBH Surabaya pada tanggal 28 April 2021 menyelenggaran
diskusi public menyongsong hari buruh 2021 yag dilaksanakan di Alun-Alun Gresik, diskusi
ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi hari buruh untuk melakukan aksi mayday.
5. Nonton Bareng Premier Film Dokumenter “Kiprah Darah Muda”
LBH Surabaya pada tanggal 20 Mei 2021 menyelenggaran nonton bareng dan diskusi
launching fil documenter kiprah darah muda yang diproduksi oleh YLBHI dengan Watchdoc
yang diselenggarakan di kantor LBH Surabaya.
6. Diskusi Publik dan Konsolidasi “Lingkunganku Merana Pemerintah Aktornya”
LBH Surabaya diundang menjadi narasumber oleh LAPAK (Aliansi Literasi Surabaya) pada
tanggal 5 Juni 2021 melaksanakan diskusi dan konsolidasi aksi yag dihadiri oleh warga korban
yang selama ini terdapat konflik agrarian dan lingkungan di Jawa Timur.
7. Nonton Bareng Film End Game
LBH Surabaya menyelenggarakan diskusi dan nonton bareng fil End Game yang diproduksi
oleh Watchdoc di kantor LBH Surabaya pada tanggal 12 Juni 2021, yang mana diskusi ini seka

33

ligus sebagai konsolidasi dan konferensi pers penolakan pegawai KPK tidak lulus TWK.
8. Lauching Film Dokumenter Benalu Tumpang Pitu
LBH Surabaya memproduksi fim documenter yang diselenggarakan melalui Kerjasama
YLBHI yang didukung oleh ECF (Eeuropean Climate Fund) yang berjudul Benalu Tumpang
Pitu yang menceritakan dampak pertambangan bagi warga di sekitar tambang emas Tumpang
Pitu Banyuwangi, yang di launching melalui akun Youtube LBH Surabaya pada tanggal 11
Juni 2021
9. Diskusi Publik dan Konpers “Rakyat Ajukan JR UU Minerba”
LBH Surabaya bersama-sama dengan Tin Advokasi UU Minerba pada tanggal 21 Juni 2021
melaksanakan diskusi dan Konferensi Pers terkait dengan pendaftaran JR UU Minerba di
Mahkamah Konsitusi yang salah satunya diajukan oleh Ibu Paini seorang warga di
Banyuwangi.
10. Diskusi dan Konferensi Pers Kasus Kekerasan Seksual dan Eksploitasi
Ekonomi Siswa-Siswi SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu
LBH Surabaya bersama-sama dengan Komnas Perlindungan Anak dan Tim Advokasi Pada
tanggal 25 Juni 2021 melaksanakan diskusi dan konferensi pers terkait dengan kasus kekerasan
seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia.
11. Diskusi dan Launching Riset Agraria
LBH Surabaya bekerjasama dengan YLBHI melaksanakan riset Agraria pada tanggal 22
Agustus 2021 melaksanakan diskusi webinar untuk launching riset agraria yang dilaksanakan
oleh LBH kantor seluruh Indonesia.
12. Nonton Bareng dan Launching Film “LBH: Meniti Jalan Terjal Demokrasi”
LBH Surabaya menggelar nonton bareng dan diskusi launching Film yang diproduksi oleh
YLBHI bekerjasama dengan Watcdoc yaitu LBH: Meniti Jalan Terjal Demokrasi yang
dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021 di Kantor LBH Surabaya, yang mana film ini
menceritakan perjalanan bantuan hukum struktural di YLBHI-LBH.
13. Diskusi dan Bedah Film “Sang Pembela : Pentingnya Perlindungan Hukum
bagi Pembela HAM”
LBH Surabaya menyelenggarakan diskusi public dan bedah film Sang Pembela : Pentingnya
Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM pada tanggal 30 September2021 di kantor LBH
Surabaya, kegiatan ini dalam rangka kampanye dalam peringatan September hitam di Jawa
Timur.
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14. Pelatihan Paralegal dan Pendampingan Hukum bagi PCNU Bangkalan dan
FH Universitas Trunojoyo Madura
LBH Surabaya dminta menjadi narasumber dalam pelatihan paralegal dan pendampingan
hukum bagi PCNU Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan oleh FH Universitas
Trunojoyo yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 di kantor PCNU Bangkalan.
15. Diskusi Publik Webinar “Membela Kasus Stella Usai Tuntutan Jaksa”
LBH Surabaya bekerjasama dengan PAKU ITE, Amnesty Internasional, LBH Buruh dan
Rakyat dan ICJR menggelar diskusi public Webinar pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk
mendiskusikan proses advokasi terhadap Stella Monica pasca tuntutan jaksa.
16. Diskusi Publik Webinar 76 Tahun Hari Listrik “Tumbuh Kembang
Eenergi Kotor dan Derita bagi Rakyat”
LBH Surabaya bekerjasama dengan LBH Bandung, LBH Jogyakarta dan LBH Semarang pada
tanggal 27 Oktober 2021 melaksanakan diskusi public webinar dalam rangka memperingati
hari listrik nasional serta melakukan konferensi pers atas hal tersebut.
17. Diskusi Publik Webinar KIKA “Apa kabar Kasus Kekerasan Seksual
di Jombang”
LBH Surabaya diminta oleh KIKA untuk menjadi narasumber dalam diskusii Publik Webinar
pada tanggal 2 November 2021 untuk menyikapi proses hukum kasus kekerasan seksual di
Jombang.
18. Talkshow Online “Bahaya Undang-Undang ITE, Semua bisa kena? “
LBH Surabaya bekerjasama dengan PAKU ITE, Amnesty Internasional, LBH Buruh dan
Rakyat dan ICJR menggelar diskusi public Webinar pada tanggal 30 November 2021 untuk
mendiskusikan proses advokasi terhadap Stella Monica menjelang dibacakannya Putusan
Hakim.
19. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 2021: Rakyat Bicara HAM
LBH Surabaya menggelar peringatan hari hak asasi manusia tahun 2021 dengan tema “Rakyat
Bicara HAM” yang mana acara dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 yang mana
kegiatan berisi acara launching film, diskusi serta nonton barenga yang dilaksanakan di kantor
LBH Surabaya.
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5. Laporan Keuangan Tahunan LBH Surabaya Tahun 2021
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Bagian II

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG
MASYARAKAT MISKIN KOTA

1. Redupnya Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Kota Di Jawa Timur
Sepanjang tahun 2021 LBH Surabaya mencatat masih banyaknya pelanggaran Hak bagi
masyarakat miskin perkotaan di Jawa Timur. Kelompok masyakarat miskin kota ini tercipta
karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka oleh Pemerintah baik itu Pemerintah
Kota/Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
Permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat miskin kota terus terulang setiap
tahunnya tanpa ada pembenahan penindakan dari Pemerintah misalnya saja, Penertiban
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan dan lahan fasilitas umum. Penertiban yang
dilakukan Pemerintah hanya mengusir para pedagang kaki lima (PKL) dan tidak memberikan
tempat yang layak bagi mereka untuk menggelar lapak mencari nafkah. Hal tersebut tentu
merupakan perbuatan Pemerintah yang tidak mengindahkan kovenan hak asasi manusia yang
pada intinya menyatakan bahwa Negara harus mengakui hak atas pekerjaan dan semua orang
yang sedang mencari pekerjaan dan mereka harus mendapatkan perlindungan atas hak tersebut.
Tahun 2021 merupakan tahun kedua Negara Indonesia masa Pandemi Covid-19. Pada
tahun kedua ini Pemerintah mencanangkan untuk melakukan pemulihan ekonomi dan tentu
menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Namun faktanya, terjadi kekacauan penerapan
kebijakan dan masyakarat kembali menjadi korban. Pemerintah menerapkan kebijakan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pembatasan jam malam,
pembatasan mobilitas dan pembatasan kegiatan lainnya. Pedagang Warung Kopi dan Warung
Makanan menjadi risau, akibat dari PPKM mereka terkena razia dan sanksi denda karena
berjualan di jam malam. Mirisnya Pemerintah tutup mata dan telinga akibat PPKM yang
mengakibatkan omzet mereka turun, tidak diperbolehkan berjualan namun tidak diberikan
solusi bahkan di beberapa tempat di Surabaya terjadi penyerangan terhadap petugas.
Pelanggaran Hak masyarakat miskin kota, selain Penertiban PKL, Penutupan Warung
kopi/Warung makan akibat PPKM adalah Penggusuran Bangunan Liar dan Penelantaran
Pedagang Pasar. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di wilayah Jawa timur dengan kasus
pelanggaran paling banyak terjadi di Kota Surabaya, diikuti Kota Malang dan Kabupaten
Sidoarjo.
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Grafik No. 18: Presentase Kasus Pelanggaran Hak
Miskin Kota

Grafik No. 19 : Jumlah Sebaran Wilayah Pelanggaran Hak Miskin
Kota

2. Pedagang Kaki Lima Yang Selalu Ditertibkan Pemerintah
Tindakan Penertiban yang dilakukan Pemerintah tidak akan pernah efektif untuk melarang
masyarakat berjualan mencari nafka demi kehidupannya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL)
akan kembali lagi mencari tempat strategis untuk berjualan meskipun telah ada kebijakan yang
melarang tempat-tempat tertentu untuk aktivitas berjualan. Hal ini terjadi karena Pemerintah
telah gagal memenuhi Hak Dasar Masyarakat yaitu Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945, Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Memperhatikan kejadian penertiban PKL yang selalu saja terjadi di setiap tahunnya di
Provinsi Jawa Timur, sudah seharusnya tindakan tersebut dievaluasi. Berdasarkan pemantauan
dan laporan yang dihimpun LBH Surabaya tindakan penertiban PKL selalu dilakukan sepihak
tanpa ada perundingan dengan para PKL sebelumnya, sehingga tidak ada titik temu
permasalahan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan para PKL.
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Pada Tahun ini PKL yang menjadi korban tindakan penertiban pemerintah adalah PKL
yang berjualan di trotoar dan PKL yang berjualan di fasilitas umum atau disingkat fasum.
Terdapat 9 Kasus Penertiban PKL
di Jawa Timur dengan korban
mencapai angka 254 Pedagang,
tentu angka ini lebih kecil daripada
angka sebenarnya karena dalam
pemberitaan tidak diberikatakan
jelas berapa PKL yang terdampak
penertiban.

Pola

penertiban

pemerintah dari tahun ke tahun m-

Grafik No.20: Jumlah Korban Penertiban PKL

asih saja sama kepada para PKL hanya menertibkan dengan mengusir atau bahkan menyita
barang-barang milik PKL tanpa merundingkan kepentingan PKL untuk berjualan di tempat
yang layak.
3. Penelantaran Pedagang Pasar
Pasar Tradisional sudah ada sejak lama, keberadaannya sangat membantu masyarakat
untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan. Selain itu
keberadaan pasar menjadi tempat melapak atau berjualan bagi masyarakat sehingga terjadi
transaksi ekonomi yang paling besar perputarannya di pasar tradisional ini. Dasar Hukum
pemberdayaan Pasar tradisional ini terdapat di Undang-undang Pemerintahan Daerah. Untuk
itu demi kepentingan ekonomi dan kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat Pemerindah
Daerah bertanggungjawa untuk melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Tradisonal
melingkupi fasilitas pasar, pedagang pasanya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
kelayakan dan kenyamanan pasar.
Selama masa pandemi Covid-19 yang kerap dengan berbagai macam pembatasan dari
Pemerintah, ternyata pemenuhan hak pedagang pasar tidak terpenuhi dengan baik oleh
Pemerintah. Berdasarkan pemantauan LBH Surabaya tercatat pelanggaran hak pedagang pasar
antara lain fasilitas pasar yang tidak layak, pedagang pasar yang terlantar dan juga polemik
antar pedagang pasar.
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Kehadiran Pemerintah tentu sangat dibutuhkan agar hak untuk mendapatkan hak mencari
pencarian yang sama yaitu melakukan perdagang pasar atau berjualan dapat dipenuhi dan
aktivitas ekonomi di pasar kembali berjalan dengan baik, hal ini harus segera di selesaikan
karena di masa pandemi kehadiran pasar menjadi instrument penting untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Grafik No. 21:Jumlah Korban Penelantaran Pedagang Pasar

Pedagang Pasar yang ada di Jawa Timur teranyar karena tidak dipenuhinya hak-hak mereka
yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Terdapat dua
ketegori penelantaran pedagang pasar oleh Pemerintah Daerah yaitu tidak adanya penataan
pedagang pasar dan tidak dipenuhinya fasilitas pasar yang baik dengan korban pedagang pasar
berjumlah 360 pedagang pasar.
Saat ini pasar tradisional atau pasar rakyat sangat dibutuhkan oleh semua orang demi
mendapatkan kebutuhan selama pandemic dan juga untuk mendpatkan uang bagi para
pedagang pasar. Pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan justru tidak mempedulikan
keberadaan pasar sehingga penelantaran pasar terjadi. Hal ini harus segera ditindakanjuti agar
persoalan tidak merembet kemana-mana dan tidak terkendali.
4. Penggusuran Rumah/Bangunan Liar Di Masa Pandemi Masih Terjadi
Penggusuran rumah atau bangunan liar ditahun 2021 masih terjadi di Jawa Timur, ketika
rakyat berusaha memulihkan ekonomi karena dampak pandemi Pemerintah justru meratakan
bangunan rakyat tanpa ampun dan tanpa relokasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob menyatakan bahwa Negara mengakui
hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan,
sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.
Bukankah Pemerintah seharusnya menyediakan tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya.
Bangunan liar tersebut berdiri karena Pemerintah tidak memenuhi hak atas tempat tinggal yang
layak sehingga rakyat mencari sendiri tempat tinggalnya.
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Dalam hal ini Pemerintah bukannya memenuhi hak dasar rakyatnya justru malah menggusur
mereka.
Instrumen Hak Asasi Manusia menyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah berkewajiban
untuk menjadikan relokasi masyarakat sebagai jalan terakhir, setelah menempuh proses
partisipasi dan musyawarah. Ketika dalam proses musyawarah tersebut tidak ada solusi lain
selain pemindahan, maka Pemerintah wajib menjamin perlindungan prosedural selama proses
pemindahan dan juga memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak tidak menurun
setelah direlokasi. Pemerintah seakan tidak menghiraukan instrument Hak Asasi Manusia
dalam setiap tindakan penggusuran yang dilakukannya, terbukti masih saja terjadi pelanggaran
hak akibat penggusuran rumah/bangunan liar pada tahun 2021 ini.
LBH Surabaya mencatat terdapat dua kategori penggusuran yaitu bangunan berdiri di lahan
milik Negara dan bangunan terdampak pelebaran jalan dengan masyarakat yang menjadi
korban sebanyak sekitar 160 Orang. Di Masa pandemic orang-orang yang terseguru rumahnya
terpaksa

mencari

tempat

tinggal sendiri, karena tidak
ada bentuk perlindungan dari
Pemerintah
kesejahteraan

terkait
mereka

yang

sebenarnya adalah tanggung
jawab Pemerintah yang harus
dipenuhi.
Grafik No. 22: Jumlah Korban Penggusuran Rumah/Bangunan
Liar

5. Dampak PPKM Covid-19: Pembatasan Ekonomi Tanpa Solusi

Pada tanggal 3 Juli 2021 Pemerintah resmi memperkanalkan istilah baru dalam pembatasan
kegiatan masyarakat selama pandemi dengan istilah PPKM singkatan dari Perberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan
angka positif virus corona atau Covid-19. Pemberlakuan PPKM sebagai upaya membendung
penyebaran virus covid 19 dengan harapan kerumunan orang tidak terjadi. Bagi golongan
masyarakat yang telah mempunyai penghasilan tetap mungkin pemberlakukan PPKM tidak
berdampak secara signifikan terhadap perekonomiannya karena telah ada gaji pasti setiap
bulannya. Namun, bagi pelaku usaha mikro warung kopi/makan, PKL dan Pekerja harian akan
sangat berdampak dalam pemasukan ekonominya.
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Pemerintah seakan acuh menghadapi persoalan bagi pelaku usaha harian ini, Pemerintah
tetap gencar melakukan razia kebijakan PPKM yang memberlakukan jam malam, alhasil
banyak sekali pelaku usaha harian yang terkena razia bahkan dikenakan sanksi oleh
Pemerintah. Pemenuhan ekonomi dalam kebijakan PPKM tidak terakomodir sehingga
kepentingan masyarakat pelaku usaha ini tidak terjamin. Selain itu mereka harus membayar
sanksi dan tempat usaha merek di segel.

Grafik No. 23 Jumlah Korban Penggusuran Rumah/Bangunan Liar

Berdasarkan pemantauan LBH Surabaya terdapat beberapa kategori dalam pelanggaran
hak ekonomi akibat penerapan PPKM ini yaitu Penyegelan Warung Kopi/Warung Makan dan
Pembubaran Kerumunan dengan korban berjumlah 125 Warung Kopi/Warung Makan.
Perlu kebijaksanaan dalam pemberlakukan pembatasan masyarakat yang dilakukan
Pemerintah karena di satu sisi Hak Ekonomi masyarakat juga tetap harus dipenuhhi
sebagaimana instrument Hak Asasi Manusia, sehingga ketidak ada ketimpngan antar golongan
masyarkat dalam penerapan pembatasan kegiatan ini.
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Bagian III

POTRET KASUS AGRARIA DAN LINGKUNGAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19

1. Di Tengah Pandemi COVID-19 Konflik Agraria Semakin Bertambah
Karena Pemerintah Tak Serius Mengatasi.
Jumlah kasus Covid-19 di tahun 2021 semakin bertambah dan mencapai puncaknya pada
bulan Agustus 2021, dan mulai menurun di bulan September 2021. Selaras dengan
bertambahnya jumlah Covid-19, jumlah konflik agraria di Jawa Timur juga terus bertambah
tanpa ada penyelesaian yang serius oleh Pemerintah. Padahal ditahun 2021 Jokowi
memperioritaskan 137 kasus Agraria untuk diselesaikan. Jawa Timur sendiri setidaknya ada 48
kasus yang menjadi prioritas penyelesaian. Namun sampai akhir tahun 2021 belum ada
kejelasan penyelesaian kasus yang diperioritaskan kasus tersebut. Justru kasus agraria di Jawa
Timur terus bertambah.
Berdasarkan monitoring media Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saurabaya, konflik
agraria sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik No. 24: Konflik Agraria di Jawa Timur

Berdasarkan data diatas, menunjukkan konflik agraria di Jawa Timur bertambah 25 kasus,
terbagi menjadi 4 sektor. Terbanyak adalah sektor Infrastruktur dengan jumlah 13 kasus,
diikuti sektor Perhutanan sebanyak 4 kasus, sektor Perkebunan 3 kasus, sektor Properti
sebanyak 5 kasus.
25 kasus Konflik agraria di Jawa Timur tersebut, tersebar dibeberapa daerah. Daerah
dengan konflik agraria tertinggi adalah Kabupaten Malang sebanayak 7 kasus. Selanjunya
Trenggalek, Tulungagung, Gresik, Lamongan, Nganjuk, Kediri dan Banyuwangi masingmasing 2 kasus. Surabaya, Sidoarjo, Sampang dan Pasuruan masing-masing sebanyak 1 kasus.
Lebih mudahnya lihat Peta dibawah:
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Grafik No. 25 : Peta Sebaran Wilayah Konflik Agraria di Jawa Timur

Data diatas menunjukkan Aktor pelaku konflik agraria terbanyak adalah Pemerintah
Daerah yaitu sebanyak 13 kasus, Perhutani sebanyak 4 kasus, PTPN sebanyak 3 Kasus, Jasa
Marga sebanyak 3 kasus, Peusahaan swasta 2 kasus, PT.Pertamina 1 kasus, PT.KAI 1 kasus
dan TNI 1 kasus. Bertambahnya kasus Agraria khususnya di Jawa Timur diakibatkan oleh
adanya perubahan ketentuan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana
diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dirubah di dalam Undang-undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 123 dan 178.
2. Pejuang Agraria Pakel Terus Mendapatkan Serangan, Dari Upaya Kriminalisasi
, Pengrusakan Tanaman Hingga Gugatan.
Perjuangan Para Pejuang Agraria Pakel dalam upaya mengusai kembali tanah yang di
anggap sebagai tanah ulayat Pakel, terus mendapatkan serangan. Di tahun 2021 saja, upaya
setidaknya ada 13 orang Petani Pakel yang menjadi korban kriminalisasi. Pasal yang sering
digunakan dalam mengkriminalisasi yaitu Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun
2004 tentang Perkebunan, Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Terbaru 2 orang
petani dituduh melakukan pengrusakan terhadap tanaman perkebunan. Tindakan penyidik yang
memproses laporan dari pihak Perkebunan, sangat bertentangan dengan tindakan penyidik pada
Polda Jatim yang menolak laporan pengrusakan tanaman warga yang diduga dilakukan oleh
pihak perkebunan. Polda Jatim menolak laporan Petani Pakel dengan alasan tanah yang
ditanami tanaman masih dalam sengketa. Sehingga sengketanya terlebih dahulu yang perlu
diselesaikan.
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Selain upaya kriminalisasi dan dugaan pengrusakan tanaman warga, PT Perkebunan Bumi
Sari dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses (PT. Bumi Sari) menggugat Kepala Desa Pakel,
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Dalam gugatannya, perusahaan perkebunan menganggap bahwa Kepala Desa Pakel
sebagai Tergugat telah mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Keterangan Kepala Desa
Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan menjadi
objek sengketa tata usaha negara oleh perusahaan pada tanggal 11 Oktober 2021 di PTUN
Surabaya dengan perkara Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY. Dengan adanya Surat Keterangan
Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tersebut, pihak PT. Bumi Sari merasa
bahwa telah dirugikan sebab perusahaan mengaku telah mengantongi tiga sertifikat hak guna
usaha yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor
00296 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297.
Perlu untuk diketahui bahwa isi dalam Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa
Pertama, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel telah lama
dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu
dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa
Pakel. Kedua, kawasan hutan yang dikuasai atau dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi
Barat yang sebelah Timur berbatasan dengan Desa Macanputih Kecamatan Kabat dan sebelah
Selatan berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon adalah tanah yang berada di
wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel.
Berdasarkan isi dari Surat Keterangan tersebut, pihak PT. Bumi Sari mendalilkan dalam
gugatan bahwa Kepala Desa Pakel telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor
593/315/429.422.06/2018 dengan maksud agar tanah yang diklaim milik Penggugat adalah
sebagai tanah aset Desa Pakel. Apabila melihat secara cermat, isi dari Surat Keterangan Kepala
Desa tersebut bersifat umum dan sama sekali tidak menegaskan adanya suatu hak bagi pihak
tertentu dan tidak pula meniadakan hak bagi pihak lainnya. Adapun surat keterangan tersebut
hanyalah keterangan yang dibuat berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat surat keterangan
tersebut dibuat.
Selain itu, kesesatan lain yang didalilkan oleh perusahaan perkebunan adalah dalil yang
menganggap bahwa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut dijadikan dasar oleh warga desa
Pakel untuk menguasai, bercocok tanam, dan keluar masuk tanah yang diklaim sebagai tanah
milik perusahaan perkebunan. Hal tersebut tentunya sangat terkesan dipaksakan,karena pemanf
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aatan lahan oleh masyarakat Desa Pakel tersebut telah terjadi sebelum adanya Surat
Keterangan dari Kepala Desa Pakel, namun terjadi secara turun-menurun berdasarkan hak yang
diberikan negara dengan Surat dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Acta Van Verwizing, 11
Djanoeari 1929/Akta Penunjukan, 11 Januari 1929.
Perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu terdapat norma bahwa “Siapa yang membuka
tanah pertama kali maka dia adalah berhak menjadi pemiliknya.” Asas hukum tersebut
dipergunakan dalam pemberian hak atas tanah oleh negara. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan bahwa
sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon
dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Apabila dilihat secara yuridis, perolehan HGU di wilayah Desa Pakel oleh perusahaan
perkebunan adalah sesuatu hal yang mustahil, sebab tanah yang dipersengketakan tersebut
telah dikuasai secara turun temurun oleh warga Desa Pakel berdasarkan Acta Van Verwizing,
11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut. Justru, seandainya tanah HGU
milik PT. Bumi Sari diberikan oleh negara pada tahun 1984 berada di wilayah Desa Pakel,
maka HGU milik PT. Bumi Sari tersebut dapat diduga tidak sah. Sebab PT. Bumi Sari diduga
tidak pernah melakukan penyelesaian hak kepada warga Desa Pakel yang sejak zaman kolonial
Belanda menguasai tanah sengketa tersebut. Hingga sampai saat ini, gugatan terhadap Kepala
Desa Pakel masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
3. Pandemi COVID-19 tak menghentikan Pengrusakan Lingkungan
Selama masa pandemi, tidak mengurangi aktivitas pengrusakan lingkungan. Berdasarkan
monitoring media yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sepanjang tahun
2021, terdapat beberapa temuan
kasus pencemaran lingkungan
di Jawa Timur sebagaimana
ditampilkan dalam grafik No.
26. data tersebut bersumber
dari Simpensus LBH Surabaya
pada tahun 2021.

Grafik No. 26 Jumlah Kasus Berdasarkan Wilayah Sebaran
Pencemaran
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Hasil monitoring media sepanjang tahun 2021, ditemukan 12 kasus pencemaran lingkungan
yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tingkat pencemaran tertinggi
berada di Kabupaten Surabaya, dengan temuan sebanyak 4 kasus. Selanjutnya adalah di Kota
Batu dengan temuan sebanyak 2 kasus. Kemudian pencemaran di Kabupaten Tuban,
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep dan Jember,
masing-masing sebanyak 1 kasus.
Berdasarkan adanya sebaran kasus pencemaran tersebut, kemudian LBH Surabaya
mengelompokkannya berdasarkan jenis limbah sebagaimana dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini.

Grafik No.27 :Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Limbah

Dari grafik diatas, ada total 12 kasus yang digolongkan berdasarkan tiga jenis limbah,
yaitu (1) Limbah Padat sebanyak 3 kasus (2) Limbah Cair sebanyak 7 kasus dan (3) Limbah
Gas sebanyak 1 kasus. Selanjutnya kasus berdasarkan spesifikasi jenis pencemaran limbah,
LBH Surabaya membagi dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat dalam grafik 28.
Dari grafik ini, ada total 12 kasus di
Provinsi Jawa Timur di sepanjang
tahun 2021 yang terbagi dalam empat
spesifikasi jenis limbah, yaitu (1)
Limbah Industri sebanyak 5 kasus, (2)
Limbah Tambak Udang sebanyak 2
kasus,

(3)

Limbah

Pembangunan

sebanyak 1 kasus , (4) Limbah
Sampah sebanyak 2 kasus dan (5)
Limbah B3 sebanyak 1 kasus.

Grafik No. 28 Jumlah Kasus Berdasarkan Spesifikasi
Pencemaran Limbah
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Selanjutnya kasus berdasarkan kategori pelaku pencemaran adalah sebagai berikut dapat
dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik No. 29: Pelaku Pencemaran Lingungan

Dari grafik diatas ada total 12 kasus Pencemaran Lingkungan dengan 5 katigori pelaku.
Pelaku pencemaran lingkungan terbanyak adalah Perusahaan Swasta sebanyak 4 kasus.
Selanjutnya pelaku pencemaran lingkungan terbanyak ke dua yaitu masyarakat umum
sebanyak 3 kasus. Pelaku selanjutnya yaitu Pemerintah dan Pengusaha Tambak Udang dengan
masing-masing 2 kasus. Namun ada 1 kasus pencemaran lingkungan yang tidak diketahui
pelakunya.
4. Babak Baru Waduk Sepat Menggugat !
Sudah hampir genap 13 tahun terhitung sejak 2008 konflik perampasan ruang hidup di
Waduk Sepat, kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya masih manapaki jalan lika-liku. konflik
ini bermula ketika pada tanggal 30 Desember 2008 Walikota Surabaya menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: 188.451.366/436.1.2/2008 tentang Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar
Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks, Ganjaran/Bondo Deso
Di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dengan Tanah Milik PT. Ciputra
Surya.
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Upaya perampasan ruang hidup di kawasan Waduk Sepat juga tengah dilegitimasi oleh
DPRD Kota Surabaya melalui Surat Keputusan Nomor: 39 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober
tentang Persetujuan Terhadap Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset
Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks, Ganjaran/Bondo Deso Di Kelurahan Beringin,
Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat,
Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya.
Setelah adanya kesepakatan antara pihak PT. Ciputra Surya, Tbk dengan Pemerintahan
Surabaya dengan membuat surat Perjanjian Bersama Nomor: 593/2423/436.3.2/2009/Nomor:
031/SY/sn/LAND-CPS/VI-09 telah ditemukan manipulasi data fisik yang menyatakan bila
yang menjadi obyek tukar guling adalah kawasan eks-Waduk. Padahal sampai saat ini waduk
tersebut masih aktif sebagai kawasan yang melindungi setempatnya. Pada Awalnya,
berdasarkan gambar situasi Nomor: 109/5/1991F.4 Tertanggal 15 Januari 1991 Waduk Sepat
mempunyai luas 60.675.M², Sedangkan dalam peta terbaru dilihat dari google earth dan potret
drone luas kawasan waduk sepat berkurang drastis, adapun perbandingan dalam peta luasan
Waduk Sepat sebagaimana dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar No 1. Perbandingan luas Waduk Sepat antara tahun1991-2008 dengan luas Waduk Sepat
pasca pengururkan Tahun 2021.

Berdasarkan gambar tersebut mendiskripsikan bila upaya alihfungsi lahan Waduk Sepat
begitu nyata. Berdasarnya informasi yang disampaikan oleh warga padukuhan Sepat, Dian
Purnomo menyampaikan bahwa:
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“luasan waduk sepat sebelum pihak tukar guling mencapai sekitar 60.675.M², tapi
untuk sekarang kondisi waduk sudah mulai menyempit karena aktivitas pengurukan, bahkan
sudah tidak terlihat seperti waduk pada umumnya. Warga sudah melayangkan surat keberatan
terhadap aktivitas pengurukan akan tetapi pihak perusahaan tetap melakukan itu”
Dilihat dalam rentetan sejarah upaya penghilangan fungsi waduk sepat dilakukan secara
beruntun atau perlahan-lahan, dari waktu ke waktu pihak pengembang telah melakukan
pengurukan dan upaya pengeringan waduk dengan cara sedikit demi sedikit. Didasari pada
siasat jahat tersebut warga secara tanggap bergerak untuk menyelamatkan lingkungan hidupnya
agar Waduk Sepat tidak kehilangan fungsinya sebagai kawasan yang dapat melindungi daerah
setempatnya. Oleh karena itu, Pada tahun 2020 warga Sepat tengah mengajukan gugatan
lingkungan hidup dengan mekanisme Citizen Law Suit melawan Walikota Surabaya, Ketua
DPRD Kota Surabaya dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya dengan nomor
perkara 544/Pdt/2020/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Akan tetapi arena pengadilan
justru tidak memberikan jawaban kedilan ekologis bagi warga Sepat. Warga merasa putusan
majelis hakim di tingkat pertama dan kedua tidak bernafaskan keadilan, sehingga warga
menempuh upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat ini
perkara belum diadili.
Akan tetapi pada tanggal 9 April 2021 pihak PT. Ciputra Kirana Dewata, Tbk sebagai
pihak yang membeli obyek sengketa dari PT. Ciputra Surya Tbk, melalui surat undangannya
bernomor 020/I.H/DD/IV/CIDEV-2021, menyampaikan bila pihak PT. Ciputra Kirana Dewata,
Tbk akan melakukan koordinasi penataan area Waduk yang sudah memperoleh izin dari
Pemerintahan Kota Surabaya. Atas dalih itu juga aktivitas pengurukan dilakukan sekalipun
obyek Waduk Sepat masih dalam status quo yakni tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat
kasasi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pihak pengembang telah membangkang dan tidak
menghormati proses peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan.
Ironinya, aktivitas pengurukan Waduk Sepat menunjukan bahwa PT Ciputra Kirana
Dewata, Tbk tidak tunduk pada perintah/himbauan dari surat Walikota Surababaya Nomor:
180/1172/436.1.2/2018 yang menyampaikan bahwa larangan aktivitas pembangunan di Waduk
Sepat sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap serta perizinan sesuai ketentuan
yang berlaku. Pembangkangan tersebut, menunjukan bahwa supremasi hukum
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ama sekali tidak tajam ketika berhadapan dengan para Pemodal. Dalam fakta tersebut kami
menilai bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PT. Ciputra
Kirana Dewata, Tbk, salah satunya adalah melanggar Pasal 42 ayat (8) huruf a Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014 yang menyatakan bahwa upaya pengelolaan
kawasan

sepadan

waduk/bozem,

dilakukan

dengan

melindungi

kawasan

dengan

pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sepadan
waduk/bozem dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan
kerusakan kualitas sumber air dan selanjutnya melanggar pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Kawasan sekitar dana/waduk, dan
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya merupakan kawasan lindung
yang wajib dipertahankan keberadaanya.
Atas dasar itu maka kami sebagai penerima kuasa dari Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
dengan mekanisme gugatan organisasi/gugatan legal standing kepada PT. Ciputra Kirana
Dewata,

Tbk

dan

PT.

Ciputra

Devolpment,

Tbk

dalam

nomor

perkara

1172/Pdt.G/LH/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.
Gugatan tersebut dijukan karena dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat
jelas menimbulkan kerugian bagi pelestarian Lingkungan Hidup. Fungsi Waduk Sepat menjadi
lenyap, kehilangan fungsi utama untuk menjaga kestabilan muka air tanah, limpasam air
permukaan pada saat musim penghujan yang semula dapat tertampung pada Waduk Sepat yang
tersedia, sekarang telah berubah menjadi tidak tertampung karena mengurangi volume
limpasan air yang mengalir ke saluran bawahnya.
5. Rakyat Trenggalek Bersatu Gerilya Melawan Ekstraktivisme Tambang Emas
“Nggalek Ora Di Dol”
Ancaman serius perubahan iklim sudah ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia.
Berdasarkan laporan dari Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) bahwa suhu dunia
memungkinkan akan memanas hingga 1,5°C pada awal 2030-an. Dalam laporan tersebut
menyebutkan ancaman perubahan iklim akan terjadi pada negara-negara kepulauan di Samudra
Pasifik. Prof. Mark Howden wakil ketua Panel IPCC menyampaikan jika fenomena perubahan
iklim akan menimbulkan bencana berat berupa badai besar dan negara dunia akan dibanjiri air
laut.
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Sebenarnya ancaman perubahan iklim sebelum tahun ini sudah digaungkan, World
Economic Forum pada The Global Risk Report tahun 2019 memberikan laporan dampak
musibah global terkait dengan perubahan iklim menempati posisi paling atas, seperti ancaman
bencana alam, krisis pangan, cuaca ekstrim, dan air bersih. Pun senada dengan laporan dari
New York Times yang menyampaikan bahwa akan terjadi kemusnahan masal sebesar 50
persen dari seluruh spesies yang ada dibumi pada abad ini.
Disaat ancaman perubahan iklim menghantui masyarakat dunia, pemerintah kita justru
gemar mem-beo tentang harapan pertumbuhan investasi/pertumbuhan ekonomi, sekalipun
harapan tersebut dicapai dengan mengobral alam semesta untuk dieksploitasi. Salah satu
contoh eksploitasi alam yang sangat berpotensi merusak lingkungan hdiup di Jawa Timur
adalah berada di Kabupaten Trenggalek. Kasus yang terjadi di Trenggalek adalah adanya
rencana eksploitasi alam adanya upaya PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) melakukan
aktivitas pertambangan. Rencana pertambangan PT SMN di Trenggalek sebenarnya telah
berlangsung cukup lama.
PT. SMN mendapatkan izin eksplorasinya sejak 28 Desember 2005 melalui Surat
Keputusan Bupati Nomor 702 tahun 2005 dengan area eksplorasi seluas 17.586 hektar (ha).
Kemudian, pada 14 Desember 2007, Bupati Trenggalek memberikan perpanjangan dengan
perluasan eksplorasi emas DMP berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:
188.45/466/425.012/2007 dengan luas 30.044 ha. Perizinan PT. SMN kemudian disesuaikan
menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:
188.45/715/425.013/2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Emas DMP dengan luas 30.044
ha pada 2 November 2009. Pada 3 Desember 2012, Bupati Trenggalek menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: 188.45/963/406.004/2012 tentang Perubahan Luas Wilayah IUP menjadi
29.969 ha yang kemudian diperpanjang kembali melalui Surat Keputusan Nomor:
188.45/962/406.004/2013 yang masa berlakunya hingga 2 November 2016.
Area tersebut, secara administrasi mencakup 9 wilayah kecamatan di Kabupaten
Trenggalek, yang meliputi Kecamatan Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Gandusari, Dongko,
Kampak, Munjungan dan Watulimo.Pasca terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan izin
pertambangan berubah dari Bupati ke Gubernur-Pemerintah Pusat, sehingga pada 22 Maret
2016, perpanjangan IUP Eksplorasi PT SMN dikeluarkan melalui Gubernur Jawa Timur
dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/70/15.01/III/2016. Perpanjangan ini
memungkinkan PT SMN melakukan eksplorasi hingga 2 November 2018.
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Berdasarkan kajian teknis yang
dilakukan

oleh

Dinas

ESDM

Provinsi Jawa Timur dan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur, pada 24 Juni 2019 P2T DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
menerbitkan IUP-Operasi Produksi
dengan

Nomor

:

P2T/57/15.02/VI/2019 kepada PT.
SMN dengan masa 10 tahun dan

Gambar No. 2 : Peta Kabupaten Trenggalek

dan luasan 12.813,41 ha, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian menyatakan
bahwa PT SMN belum membayar jaminan reklamasi pasca tambang sebesar US$ 939.221,15
yang merupakan bagian dari klausul rekomendasi IUP Operasi Produksinya.
Kabupaten trenggalek merupakan kabupeten yang terletak di sisi bagian ujung selatan dari
wilayah Propinsi Jawa Timur, secara geografis kabupaten Trenggalek didominasi oleh wilayah
pegunungan dan perbukitan di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Luas wilayah kabupaten
Trenggalek sekitar 126.140 Ha yang terbagi ke dalam 14 kecamatan, diantaranya adalah
meliputi Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan,
Suruh, Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Tugu, dan Bendungan. Apabila diperinci
total luas per-kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut

Grafik No. 30: Luas wilayah kecamatan Kabupaten
Trenggalek
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Kami ingin memotret beberapa titik lokasi yang potensi terkena dampak secara langsung
terhadap eksploitasi Tambang di Trenggalek. Berdasakan Wilayah konsesi Izin Usaha
Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN) seluas 12.813,41 hektar yang
berbatasan langsung dengan 9 kecamatan yaitu: Suruh, Watulimo, Kampak, Dongko,
Munjungan, Gandusari, Pule, Tugu, Karangan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010, desadesa yang berada dalam wilayah IUP PT. SMN memiliki jumlah penduduk total 216.465 jiwa
dengan perincian seperti berikut:

Jumlah populasi kabupaten Trenggalek berdasarkan data BPS pada tahun yang sama
adalah 675.584 jiwa, artinya sepertiga dari populasi Kabupaten Trenggalek akan terdampak
langsung aktivitas pertambangan emas PT SMN. Sedangkan berdasarkan data sensus terbaru
pada tahun 2020 angka populasi penduduk kabupaten Trenggalek lebih banyak dibandingkan
jumlah populasi penduduk pada tahun 2010, yakni berjumlah 731.125 jiwa. Catatan ini
menandakan seberapa besar dampak yang akan diterima Kabupaten Trenggalek jika
pertambangan emas PT SMN dipaksakan untuk dilaksanakan di wilayah ini.
Ketergantungan penduduk di Trenggalek terhadap keselamatan sumber daya air dari
kawasan pegunungan yang menjadi kawasan eksplorasi IUP PT. SMN sangat tinggi, hal ini
tampak pada data sumber air penduduk Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar masih
mengandalkan dari sumber mata air dan air bawah tanah melalui sumur. Hanya sebesar 0,94 %
jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM.
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Produksi Air Minum pada tahun 2015 yang tercatat pada PDAM Kabupaten Trenggalek
sebanyak 1.960.155 m. Hasil produksi disalurkan pada 7.857 pelanggan yang hampir
kesemuanya berada di wilayah kota. Pun sebagian besar bahan baku air PDAM yang dikelola
oleh Kabupaten Trenggalek ini juga berasal dari kawasan yang masuk dalam konsesi
pertambangan emas PT SMN.
Gambar tersebut menunjukan
bahwa keberadaan sumber mata air
pada perbukitan di kawasan yang
tengah disasar sebagai kawasan
pertambangan PT SMN tidak bisa
dipisahkan dari geologi kawasan ini.
Melalui

inventarisasi

esensial

karst

Trenggalek

ekosistem

di

Kabupaten

yang

dilakukan

Pemerintah Trenggalek bekerjasama Gambar No. 3: Peta Konflik Ruang Kabupaten Trenggalek
dengan BPPE KLHK pada September-Desember 2018, dinyatakan bahwa luasan ekosistem
esensial karst Trenggalek adalah seluas 53.506,67ha, dengan 35.312,77ha direkomendasikan
menjadi arahan fungsi lindung dan 18.193,90ha arahan fungsi budidaya.
Karst adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sering ditemui
di banyak daerah yang berbatuan karbonat atau batuan lain yang memiliki sifat mudah larut.
Akibat terjadinya proses pelarutan (solusional/karstifikasi), maka terbentuklah suatu sistem
hidrologi yang unik. Sistem hidrologi kawasan karst sangat dipengaruhi oleh porositas
sekunder yang menyebabkan air masuk ke dalam sistem aliran bawah tanah. Kawasan ini
adalah kawasan yang sangat rentan atau rapuh terhadap perubahan ekosistem, namun memiliki
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta merupakan sumber air bawah tanah yang
melimpah.
Salah satu dampak secara ekologis jika aktivitas pertambangan PT SMN dipaksakan
dilaksanakan adalah peningkatan resiko kebencanaan. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Trenggalek telah menggarisbawahi bahwa Kecamatan-Kecamatan yang masuk
dalam wilayah konsesi pertambangan emas PT SMN seperti: Kampak, Dongko, Watulimo,
.
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Munjunga, Pule dan Tugu adalah kawasan rawan bencana longsor, banjir dan kekeringan.
Pembukaan kawasan hutan yang menjadi wilayah resapan air dan kawasan penyangga dan
pembongkaran wilayah pegunungan karst yang menjadi bagian dari sistem hidrologi wilayah
akan mempertinggi angka resiko bencana bagi warga di Kabupaten Trenggalek.
Izin usaha pertambangan operasi PT. SMN di kabupaten Trenggalek berada di Sembilan
kecamatan. dari wilayah kabupaten Trenggalek hanya lima kecamatan yang tidak masuk dalam
konsensi tambang, diantara adalah kecamatan Panggul, Trenggalek, Bendungan, Durenan dan
Pogalan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di dalam peta sebagai berikut:

Gambar No. 4 : Peta izin produksi PT. SMN.

Secara topografi kabupaten Trenggalek merupakah wilayah yang risiko bencana alam,
kondisi wilayah dipenuhi dengan perbukitan dan gunung menjadikan wilayah ini rawan
bencana longsor dan banjir dikawasan bawahnya. Meskipun dari lima kecamatan tersebut tidak
masuk dalam wilayah izin produksi tambang PT. SMN, wilayah tersebut juga sangat potensi
terkena dampak kerusakan lingkungan.

Gambar 5 : Bencana Longsor Kab. Trenggalek

56

Menurut data lapangan kami melakukan wawancara secara langsung kepada warga,
mereka menyampaikan bahwa kabupaten Trenggalek mempunyai struktur geologi yang rentan
bencana alam longsor yang seringkali terjadi saat musim hujan. Menurut warga Dukuh,
kecamatan Watulimo M, Nanik Yuliono menyampaikan;
“sekitar tahun 2016 pada saat tahap eksplorasi PT. SMN melakukan pengeboran
dibeberapa titik, saya tidak tahu apakah pengeboran tersebut diperuntukan sebagai
pengambilan sampel atau apa, yang pasti pengeboran tersebut telah mengakibatkan semburan
air bawah tanah dan sumber mata air mati. Atas pengeboran itukan tanahnya bergerak dan
terjadi longsor. Dan rumahnya juga rusak karena longsor, kebetulan rumah tersebut milik adik
dari kakek saya”
Punpemaran dari Bapak Suparmin warga Watulimo yang bekerja ditempat wisata goa
Desa Pakel, Kecamatan kampak memaparkan yang serupa:
“pada saat musim hujan biasanya terjadi longsor yang menutupi jalan-jalan. Tetapi
pada tahun berapa gitu saya lupa, terjadi longsor di Watulimo sampai merusak rumah-rumah
dan hewan peliharaan seperti lembu”
Dalam pemaparan warga tersebut menggambarkan bila tanah Trenggalek merupakan
kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami longsor, kejadian bencana alam tersebut
baik difaktori oleh alam maupun karena ulah manusia. Kawasan ini merupakan daerah rentan
perubahan dengan kelerengan ≥40% solum tanah dangkal, tututap lahan rendah, dan struktur
geologi labil.
Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan
kondisi fisik alaminya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang
dan pola ruangnya serta jenis dan intesitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan
persyaratan atau yang dilarangnya. Zona berpotensi longsor adalah kawasan yang rawan
terhadap bencana longsor dengan kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka
terhadap ganguan luar baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai pemicu
gerakan tanah sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan hidrogeomorfologinya
dibedakan menjadi 3 tipe zona yaitu;
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Grafik No. 31: Tipologi Kawasan Bencana Longsor

Tipologi kawasan rawan bencana longsor dengan kerentanan tinggi di kabupaten
Trenggalek termasuk dalam tipologi kawasan rawan bencana zona A. Sebaran lahan kritis yang
masuk dalam zona A berada di 8 wilayah, diataranya kecamatan Bendungan, Watulimo,
Gandusari, Pule, Tugu, Kampak, Panggul, dan kecamatan Munjungan. Kawasan kritis tersebut
yang kemudian juga masuk dalam konsesi izin usaha peretambangan produksi PT. SMN.
Selain rawan bencana longsor wilayah kabupaten Trenggalek juga sangat rentan dengan
wilayah bencana alam banjir sangat tinggi. Permasalahan banjir di kabupaten Trenggalek
sangat terkait dengan keberadaan DAS yang terseber di beberapa kecamatan. Sungai Ngasinan
termasuk dalam wilayah DAS Brantas, wilayah DAS Brantas di Kabupaten Trenggalek terbagi
menjadi sub DAS Ngrowo dan Ngasinan yang meliputi beberapa sub-sub DAS. Kondisi
topografi di bagian hulu DAS Ngasinan yang berupa perbukitas yang cukup terjal sangat besar
pengaruhnya terhadap fenomena kecepatan aliran limpasan pemukiman, dan laju sedimentasi.

Gambar No. 6: Banjir di kab. Trenggalek
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Terkait dengan bencana banjir seorang Pemuda dari Pogalan Najib menyampaikan:
“Kalau tidak salah ingat pada tahun 2016 di sekitar daerah desa saya, desa kedung lurah,
kecamatan Pugalan mengalami banjir disertai lumpur. Saya mengira banjir ini bermula dari
air atas gunung kemudian mengalir ke kawasan perkotaan. Pun terkait dampak adanya
tambang sangat potensi air dari suangai Ngasinan akan tercemar dan meluap ke kawasan
bawahnya”
Kriteria dan penetapan banjir di kabupaten Trenggalek penyebaranya cukup luas, yaitu di
sekitar pertemuan (muara) anak-anak sungai Ngasinan, meliputi Kecamatan Tugu, Trenggalek
Karangan, Pogalan, Durenan, Gandusari dan Kampak. Sebagian kawasan ini juga masuk dalam
peta IUP OP PT. SMN. Secara hidrologis, kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan
panjang antara 2 km hingga 41,50 km dengan debit air antara 674 M³/detik (kali Jati) sampai
dengan 20.394 M³/detik (kali Munjungan). Dengan debit air sungai yang relative tinggi
merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi.
Adapun sumber air di Trenggalek sejumlah 361 sumber air, dalam catatan pemerintahan
kabupaten Trenggalek sumber air mengalami penurunan, baik jumlah maupun debitnya.
Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam.
Akan tetapi yang menjadi persoalan justru beberapa sumber mata air di daerah Trenggalek
akan teracam hilang karena adanya dampak eksploitasi tambang emas PT. SMN.
Selain itu yang menjadi permasalahan serius apabila terjadi eksploitasi tambang di
kabupaten Trenggalek adalah hilangnya beberapa kawasan lindung Karst. Kawasan Karst di
Kabupaten Trenggalek mempunyai ciri-ciri fenomena karst yang lengkap dan kekhasan yaitu
bentukan bukit kerucut kecil, dolina, ponora, telaga, streamsink (sungai hilang), gua,
speolotem, dan sungai bawah tanah.Secara administrative kawasan karst ini mencakup Gua
Lowo di Kecamatan watulimo dan kawasan Pantai Pelang. Bukit karst adalah bentukan bukit
oleh proses pelarutan pada batu gamping yang membentuk bukit yang khas dan tau langka,
tidak mempunyai padanan di tempat lain.
Kawasan karst di kabupaten Trenggalek terdap 2 bagian, yaitu kawasan karst lindung dan
kawasan karst budidaya. Kawasan karst lindung mempunyai ciri-ciri bentuk alam khas, seperti
eksokarst; lapis, telaga, dolina, bukit-bukit kerucut. Bentukan lembah-lembah kecil diantaranya
bukit-bukit banyak ditemui dolina. Pada dasarnya bentuk dolina dapat kita jumpai di mulut gua
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pada dolina ini. Bentuk eksokarst yang menjadi andalan di kawasan Trenggalek adalah
jaringan sungai bawah tanah pada gua Lowo, di dalam goa tersebut terdapat bentuk ornament
baik stalagtit, stalgami dan flowstone. Kawasan ini merupakan tempat penyimpanan air
permanen. Peruntukan kawasan ini sebagai kawasan resapan air, seyogyanya tidak boleh ada
kegiatan penambangan. Adapun untuk luasan perbukitan dan pegunungan karst yang
direncanakan menjadi kawasan kart lindung dapat dilihat pada table berikut:

Grafik No. 32: Rencana Kawasan Lindung Karst Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Rancanagan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, pengelolaan
kawasan karst diarahkan pada proses pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan
sekitarnya, salah satunya adalah:
Menjaga kawasan lindung karst dengan upaya meminimalisir penambangan pada bukitbukit karst.
Menjaga area konservasi sekitar kawasan karst salah satunya penataan bounded guna
mengamankan sumber air tanag di gua-gua karst.
Perlindungan pada hiasan dalam gua karst (stalagtit, stalagmite, flowstone)
Rencana kawasan perlindungan setempat kawasan karts kabupaten Trenggalek
diorientasikan pada kawasan perbukitan, Gua atau lereng pegunungan karst yaitu di selatan
Kabupaten Trenggalek. Mochamad Nur Arifin atau biasa disapa Gus Ipin selaku Pupati
Trenggalek merespon rencana eksploitasi dikawasan karst dan beberapa kawasan bencana di
kabupaten Trenggalek, beliau menyampaikan bahwa:
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“saya lebih baik bayar denda atau dikurung daripada saya membiarkan tambang emas ini
melenggang sesuka hatinya di kabupaten Trenggalek. Secara siantefik perilindungan
lingkungan hidup lebih kita butuhkan daripada tambang emas. Ini ada Perda No. 15 Tahun
2012 yang jelas RT/RW dan KUPZ menyebut bahwa sekitar 12.813,41 hektar yang
diperebutkan menjadi izin tambang sudah tidak karu-karuan, karena didalamnya ada kawasan
hutan, karst, mata air dan sungai-sungai..”
Lebih lanjut Gus Ipin juga menyampaikan:
“langkah yang sudah saya lakukan selaku bupati Trenggalek yakni mengirimnkan surat
untuk peninjauan kembali atau lebih lanjut izin tersebut dicabut. Saya masih berharap ada
respon suportif (menteri ESDM dan Pemerintahn Provinsi Jawa Timur) akan tetapi sampai
saat ini tidak ada respon baik dari mereka, Apabila dua pihak tidak bisa bertemu ya dengan
berat hati kita bisa melakukan langkah terakhir untuk melakukan gugatan ke PTUN”
Pernyataan berani yang sampaikan oleh Bupati Trenggalek tersebut jelas menggambarkan
bila keberadaan konsensi tambang seluas 12.813,41 hektar telah terdapat penolakan dari
berbagai kalangan masyarakat. Selama berjumpa dengan warga Trenggalek pada bulan
Oktober 2021, mereka menyampaikan bila mayoritas masyarakat Nggalek menolak adanya
konsensi tambang emas tersebut. Warga sepakat bila mereka lebih butuh air yang bersih
daripada emas.
6. Inkonsistensi Regulasi Alat Tangkap Ikan Berdampak Kepada Nelayan
Tradisional dan Pekerja Nelayan Modern

Gambar No. 7: Masyarakat Nelayan Masalembu
Menolak Cantrang

61

Kebijakan Pemerintah dalam membuat regulasi tentang penggunaan alat tangkap nelayan
merupakan salah satu isu polemik lama yang sangat krusial dalam sektor pengelolaan kelautan
dan perikanan di wilayah perairan indonesia. Munculnya permasalahan tentang kebijakan alat
tangkap nelayan di Indonesia sudah mulai sejak zaman orde baru di era Presiden Soeharto.
Para nelayan kecil pada saat itu tahun 1980 meminta penggunaan alat tangkap Trawl dilarang
beroperasi di wilayah perairan diindonesia karena hasil tangkapannya yang selalu menurun,
yang mana para nelayan tradisional tidak mampu untuk bersaing dengan alat tangkap Trawl
yang usahanya adalah skala besar.
Presiden Soeharto akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980
tentang Penghapusan Jaring Trawl, dengan pemberlakuan pelarangan penggunaan alat tangkap
Trawl secara bertahap di wilayah indonesia, salah satunya diperairan laut jawa yang mulai
diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1980. Karena adanya kebijakan pelarangan penggunaan
alat tangkap Trawl, lambat laun para nelayan memodifikasi alat tangkap Trawl menjadi alat
tangkap cantrang dan dogol, yang mana cara kerjanya alat tangkap tersebut hampir sama
dengan alat tangkap Trawl.
Polemik penggunan alat tangkap nelayan kembali muncul dimasa pemerintahan Presiden
Jokowi. Maraknya penggunaan alat tangkap penangkapan ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di
wilayah perairan Indonesia menyebabkan turunnya kuantitas sumberdaya ikan. Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh ecosystem Approach to Fisheries management (EAFM) Indonesia,
wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia (WPP RI) 712 (mencakup wilayah laut utara
jawa) menunjukkan gejala over exoloited menuju ambang over fishing. Untuk mengantisipasi
gejala over fishing, maka sumber daya ikan di perairan harus dikelola secara rasional, dengan
memperhatikan aspek biologi, ekonomi, ekologi dan sosial. Dengan adanya over fishing,
akhirnya pemerintah mengelurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun
2015 tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine
Nets). Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71
tahun 2016 yang juga mengatur mengenai alat penangkapan ikan beserta jalur penangkapannya
di wilayah Pengeloalaan Perikanan Indonesia, salah satunya yang dilarang untuk digunakan
Alat Penangkapan Ikan adalah Cantrang. Pelarangan tersebut karena termasuk jenis pukat tarik
berkapal yang dinilai dapat merusak ekosistem laut.
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Tahun 2020 saat Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
kembali melegalkan Alat Tangkap Ikan Menggunakan Cantrang dengan mencabut Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Alat Penangkapan Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut
Lepas melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 tahun 2020. Hal ini
bertentangan dengan temuan Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri yang dipublikasikan di
dalam dokumen Statistik Sumber daya Laut dan Pesisir tahun 2018 menyebutkan bahwa
cantrang menyebabkan penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan
terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan
ditingkat akar rumput.
Berselang kemudian disaat Edhy Probowo terjerat kasus dugaan suap izin ekspor benih
lobster atau benur, kemudian diganti Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan melarang penggunaan alat tangkap cantrang dengan diganti menggunakan alat
tangkap jaring tarik berkantong melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18
tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan
Ikan.
Dengan berbagai perubahan kebijakan penggunaan alat tangkap dan batas wilayah
penggunaan alat tangkap, hal ini menunjukkan dimasa Pemerintah Jokowi dalam bidang
Kelautan dan Perikanan tidak ada keseriusan dalam hal mengakomodir kebutuhan dan
beragaman nelayan dengan kondisi gografis pesisir yang berbeda-berbeda. Akhirnya berakibat
salah satunya kepada konflik antar nelayan modern dan nelayan tradisional, para pekerja
nelayan modern akan kehilangan mata pencahariannya, kriminalisasi nelayan bagi nelayan
yang tetap menggunakan alat tangkap yang dilarang karena dalam keadaan terpaksa untuk
kebutuhan ekonomi dan nelayan tradisional akan berukurang hasil tangkapannya karena negara
dalam membuat kebijakan tidak memperhatikan kearifan lokal nelayan Tradisional dan
ditambah alat tangkap yang merusak terhadap ekosistem laut. Seharusnya Pemerintah dalam
membuat kebijakan dalam rangka mendukung sumberdaya perikanan memperhatikan aspek
biologi, ekonomi untuk kesejahtreraan masyarakat, ekologi dan sosial sebagaimana salah
satunya yang diatur didalam Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.
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11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya danUndang-undang Nomor 31 tahun
2004 dengan perubahan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal
9 ayat (1) “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat
penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia.
Dampak nyata atas kebijakan pemerintah yang inkonsisten dalam membuat regulasi
tidak memperhatikan aspek biologi, ekonomi, ekologi dan sosial akan berdampak konflik
kepada antar nelayan modern dan nelayan tradisional salah satunya di Jawa Timur. Konflik
antar nelayan di Jawa Timur salah satunya yang terjadi diperairan wilayah Masalembu antara
nelayan tradisional Masalembu dengan nelayan modern dari Kabupaten Lamongan yang
menggunakan alat tangkap cantrang diwilayah perairan Masalembu.
Masyarakat nelayan tradisional Masalembu dalam mencari ikan tidak menggunkan alat
tangkap modern, sampai saat ini masih tetap menggunakan alat tangkap ikan yang tradisional,
seperti halnya Pajala yang menggunkan alat tangkap payang dengan anak buah kapal (ABK) 68 orang, Kelotok yang menggunakan jaring dengan jumlah 4-5 orang, kelotok yang
menggunakan alat tangkap pancing dengan jumlah ABK 1-2 orang dan perahu kecil
(Jukung/Pagur) yang menggunkan alat tangkap Pancing dengan jumlah ABK 1 orang. Tetapi
para nelayan yang menggunakan alat tangkap modern seperti halnya cantrang itu dari diluar
masyarakat nelayan Masalembu. Para nelayan yang menggunakan kapal cantrang banyak
mencari ikan di wilayah perairan Masalembu, dalam aktivitasnya banyak ditemukan sudah
memasuki wilayah 3 il dari bibir pantai Pulau Masalembu. Sehingga banyak rumpon nelayan
tradisional masalembu yang hilang, dan itu sangat merugikan nelayan tradisional masalembu
yang hidupnya bergantung dari hasil tangkapan ikan dari rumpon.
Kemudian dengan adanya kejadian seperti itu, akhirnya terjadilah konflik antara nelayan
tradisional dan nelayan modern.Pada bulan Maret 2021, kapal yang bernama Putri Selina milik
nelayan Kabupaten Lamongan menggunakan alat tangkap cantrang memasuki wilayah perairan
tradisional Masalembu. Bahkan kapal Cantrang tersebut wilayah tangkapannya dekat dengan
rumpon milik nelayan Masalembu, tepatnya disebelah tenggara laut Masalembu sekitar 7 mil.
Kemudian, masyarakat nelayan Masalembu berkordinasi dengan Kapolsek Masalembu untuk
melakukan operasi ketangah laut.
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Tetapi pihak Polsek Masalembu yang diberi tugas oleh Kapolsek untuk ikut bersama
nelayan Masalembu dalam melakukan operasi ditengah laut tidak kunjung datang.Akhirnya
para nelayan Masalembu memutuskan untuk tetap pergi ketengah laut meskipun tanpa ada
petugas dari Polsek Masalembu dengan menggunakan empat perahu milik para nelayan
Masalembu. Para nelayan berhasil mengamankan ABK dan kapal cantrang Putri Selina
Kabupaten Lamongan dan ditemukan tidak punya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta
tidak membawa dokumen asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Atas kejadian itu para nelayan
Masalembu melaporkan dan menyerahkan kapal cantrang yang bernama Putri Selina kepada
Kesatuan Polisi Air laut dan Udara Sumenep (Kasat Polairud). Dengan kejadian ini,
masyarakat nelayan Masalembu yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM)
berkordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Wahana Lingkungan Hidup
Jawa Timur (Walhi Jatim) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam
mengadvokasi hak-hak nelayan tradisional Masalembu.
Jika melihat dari sejarahnya, perjuangan nelayan tradisional Masalembu dalam
mempertahankan kedaulatan wilayah perairan alat tangkapnya sering mengalami konflik
dengan nelayan yang di luar masyarakat nelayan Masalembu, terutama yang menggunakan
kapal besar dan alat tangkap besar serta jauh lebih modern dari nelayan Masalembu,
diantaranya:
Pada tahun 1982 nelayan yang menggunakan kapal Porsein dari Kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep dan Labbhuen Kabupaten Bangkalan menangkap ikan di wilayah
perairan Masalembu dan berada di kawasan rumpon nelayan Masalembu, jenis perahu dan
alat tangkapnya jauh lebih besar serta lebih modern dari nelayan tradisional Masalembu.
Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan keresahan terhadap nelayan Masalembu,
salah satu anak buah kapal (ABK) dari nelayan Pasongsongan dibacok dengan
menggunakan clurit. Akibat dari bentrokan antar nelayan ditengah laut tersebut, 14 nelayan
tradisional Masalembu di vonis 3 bulan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri
Sumenep;
Pada tahun 2000-an, banyak para nelayan bahkan dari luar Jawa Timur juga berdatangan
menangkap ikan di wilayah perairan Masalembu dengan menggunakan kapal Porsein,
sehingga mengakibatkan nelayan Masalembu mengalami penurunan yang sangat drastis
dari segi pendapatannya, baik pada waktu musim ikan maupun menjelang musim angin
barat. Kapal Porsein tersebut dianggap mengganggu wilayah tangkap nelayan Masalembu,
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bahkan menarik ikan yang ada di rumpon nelayan Masalembu dengan menggunakan
banyak lampu yang sangat besar. Kemudian beberapa nelayan bersama aparat setempat
melakukan operasi di tengah laut untuk menangkap kapal porsein, dan waktu itu ada empat
kapal porsein yang tertangkap dan di bawah ke dermaga Masalembu. Dikarenakan masih
banyak porsein yang beroperasi di perairan Masalembu, akhirnya nelayan Masalembu
melakukan operasi lagi bersama aparat, dan menangkap sekitar empat belas kapal porsein.
Karena banyaknya kapal porsein yang selalu masuk ke wilayah perairan Masalembu dan
merusak rumpon nelayan, nelayan Masalembu pada saat malam hari salah satu kapal
porsein yang berada di Dermaga di bawa ke tengah laut (dekat lampu suar) dan kemudian
di bakar. Dampak dari adanya kejadian tersebut 4 (empat) orang nelayan tradisional
masalembu di vonis 8 (delapan) bulan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sumenep;
·Kemudian konflik terkait dengan alat tangkap nelayan tradisional Masalembu berlanjut
pada Pada tahun 2014, nelayan Masalembu banyak menemukan porsein beroperasi di
perairan Masalembu. Kemudian nelayan Masalembu bersama Polsek Masalembu
melakukan operasi di tengah laut untuk menangkap porsein. Ketika di tengah laut, Polsek
Masalembu bersama nelayan menemukan banyak porsein di sekitar rumpon nelayan
Masalembu. Pada waktu operasi pertama, Polsek Masalembu bersama nelayan Masalembu
menangkap tiga kapal porsein dari Pati, Jawa Tengah, kemudian di bawa ke dermaga
Masalembu. Sebulan kemudian, Polsek Masalembu bersama nelayan Masalembu
melakukan operasi lagi dan mendapatkan lima belas porsein yang berasal dari Rembang,
Jawa Tengah dan lima belas kapal porsein tersebut di bawa ke dermaga Masalembu.
Kemudian nelayan Masalembu meminta tebusan kepada pemilik kapal porsein Rembang
Jawa Tengah. Akibat dari perbuatan itu, tujuh orang nelayan tradisional Masalembu yang
beranama Ribut Waidi, Fahlepi, Mat Nari, Semmang alias Usman, Tusfandi, Moh. Niruki,
H. Sultan di proses hukum dan di vonis 1 tahun delapan bulan penjara.
Sering terjadinya konflik perairan di Jawa Timur salah satunya yang selalu terjadi di
wilayah perairan Masalembu sudah mulai dulu, hal ini menggambarkan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dalam hal ini khususnya Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Jawa
Timur tidak ada keseriusan dalam mengakomodir kebutuhan dan keberagaman nelayan.
Sehingga mengakibatkan konflik antar nelayan yang selalu berkepanjangan, khususnya kepada
nelayan tradisional yang harus dilindungi dan dijamin kesejahterannya, karena penangkapan
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ikan tradisional dilakukan secara berkelanjutan dan turun temurun dari pengetahuan lokal
warisan yang harus dijaga dan dilestarikan dari nenek moyangnya. Berdasarkan Peraturan
Daerah Jawa Timur No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang diatur didalam pasal 21 huruf (i) itu sudah jelas mengamanahkan bahwa
“penangkapan ikan perlu memperhatikan area penangkapan ikan tradisional”. Seharusnya
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Aparat Penegak Hukum berperan aktif dalam melakukan
operasi penindakan diwilayah perairan 0-12 mil yang sudah menjadi kewenangannya dalam
pengelolaan perairan laut terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap merusak ekosistem
laut dan melanggar batas wilayah yang merugikan nelayan tradisional, agar selalu tidak terjadi
konflik antar nelayan yang berkepanjangan seperti halnya di Masalembu.
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Kebebasan sipil sesungguhnya telah dijamin dan sebagai bagian dari hak-hak sipil dan
politik warganegara (civil rights) yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara
karena ia bersumber dari martabat setiap manusia dan melekat pada setiap manusia. Kebebasan
sipil dapat ditelusuri sebagai sebuah nilai yang mendasari penghargaan atas Hak Asasi Manusia
(HAM).
Proses penegakan prinsip kebebasan sipil di Indonesia sebenarnya telah menjadi salah
satu hasil pemikiran dari para pendiri bangsa yang telah dituangkan pada beberapa peraturan
perundang-undangan yang ada. Pada dasarnya, jaminan atas kebebasan sipil di negeri ini sudah
cukup kuat dan dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28A dan Pasal 28I ayat
(1) Hak untuk Hidup, Pasal 28D ayat 1, 3, 4 tentang Hak di Hadapan Hukum, Memerintah dan
Kewarganegaraan, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Hak Kebebasan Beragama, Pasal
28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Hak atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan, Menyatakan
Pikiran dan Sikap, Sesuai dengan Hati Nuraninya, Pasal 28E ayat (3) Hak Atas Kebebasan
Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat, Pasal 28F Hak untuk Berkomunikasi dan
Memperoleh Informasi, Pasal 28G ayat (1) Hak atas Rasa Aman dan Bebas dari Ancaman,
Pasal 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak Bebas dari Penyiksaan, Pasal 28G ayat (2) Hak
Memperoleh Suaka Politik, Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak, Pasal 28I ayat (1)
Hak untuk diakui sebagai Pribadi di Hadapan Hukum; Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak
Dituntut Atas Dasar Hukum yang Berlaku Surut; dan Pasal 28I ayat (2) Hak untuk tidak
Diperlakukan Diskriminatif.
Di era pasca reformasi, kebebasan berdemokrasi menjadi salah satu angin segar bagi
masyarakat sipil yang selama 32 tahun pemerintahan orde baru selalu membrangus pihak-pihak
yang menyuarakan pendapat dan penyampaian kritik terhadap pemerintahan orde baru saat itu.
Namun kebebasan berdemokrasi yang menjadi cita-cita luhur kelompok masyarakat sipil saat
ini semakin menuju masa kepunahan, hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya pengabaian
dari negara terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terutama kebebasan berekspresi dan
berpendapat.
Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan
menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk
ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik
maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk
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dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihanmu,
serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan
publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
1. Potret Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Sepanjang tahun 2021, merupakan lanjutan dari potret buram kebebasan berekpresi dan
berpendapat bagi masyarakat sipil, dimana ruang untuk bersuara, berekspresi serta
mengembangkan pemikiran semakin dipersempit oleh negara yang menggunakan kuasa dan
kewenangannya untuk membrangus kebebasan sipil, salah satunya dengan menggunakan
instrument Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
a. Pembatasan Kritik dalam Dunia Digital “Penggunaan Undang-Undang ITE
sebagai rujukan kriminalisasi masyarakat sipil”
Pada 3 Juni 2020, Stella Monica Hendrawan dilaporkan oleh klinik kecantikan L'Viors
Beauty Clinic Surabaya ke Polda Jawa Timur terkait tuduhan melakukan pencemaran nama
baik terkait unggahan screenshot atau tangkapan layar percakapan dengan seorang dokter kulit
di Instastory Instagram yang berisikan keluhan soal pengalaman Stella Monica Hendrawan
tentang kondisi kulitnya usai melakukan perawatan di klinik L'Viors Beauty Clinic Surabaya.
Stella Monica Hendrawan memosting lewat Instastory Instagram miliknya pada tanggal
27 Desember 2019 yang kemudian ditanggapi oleh kawan-kawan Stella Monica Hendrawan
yang terkejut karena Stella memutuskan untuk menghentikan perawatan kulitnya sekaligus
melihat kondisi kulit wajahnya yang meradang usai perawatan. Kawan-kawan Stella Monica
Hendrawan lalu juga membagikan pengalaman mereka yang serupa karena pernah melakukan
perawatan kecantikan di klinik L'Viors Beauty Clinic Surabaya. Namun pada 21 Januari 2020,
Stella Monica Hendrawan menerima surat somasi oleh pengacara klinik L'Viors Beauty Clinic
Surabaya yang menyatakan bahwa Stella telah mencemarkan nama baik klinik L'Viors Beauty
Clinic Surabaya dan harus memenuhi permintaan somasi dari mereka yaitu dengan
menerbitkan permintaan maaf di media massa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga
kali penerbitan berbeda hari.
Stella dan keluarga telah mencoba berkali-kali untuk melakukan negosiasi dengan pihak
klinik karena merasa keberatan dengan permintaan mereka yang bisa menghabiskan dana
sangat besar, sedangkan Stella dan keluarga tidak memiliki uang sebanyak untuk memasang
iklan permintaan maaf di koran. Upaya dialog dan negosiasi sudah berkali-kali dilakukan. Pada
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tanggal 7 Oktober 2020, tiga orang anggota kepolisian dari tim Cyber Crime Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim mendatangi rumah Stella dan membawa surat yang
menyatakan bahwa status Stella Monica Hendrawan sudah menjadi tersangka dan dikenakan
pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Stella Monica Hendrawan terancam hukuman maksimal
adalah penjara 4 tahun dan denda Rp750 juta.

Gambar No. 8: foto Stela Monica dan Tim Hukum
Pada tanggal 22 April 2020 Stella menghadapi dakwaan pertamanya oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam Dakwaannya No.Reg. Perkara: PDM-44/M.5.10/Eku.2/03/2021 Tertanggal 30
Maret 2021 di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai konsumen yang sadar akan hak-haknya
seharusnya Stella dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Stella berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan. Sehingga atas hal tersebut LBH Surabaya bersama koalisi masyarakat
sipil membentuk Tim Advokasi yang diberinama Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen
(KOMPAK) yang terdiri dari SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network),
PAKU ITE (Paguyuban Korban UU ITE), LBH FSP KEP KSPI Gresik, LBH Buruh dan
Rakyat Jawa Timur, Amnesty Internasioanl Indonesia.
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Sejak Jaksa Penuntut
Umum

menuntut

Stella

Monica dengan tuntutan 1
tahun penjara dan denda 10
juta rupiah subsider 2 bulan
penjara,

dukungan

berbagai

pihak

dari
untuk

membebaskan Stella Monica
terus

mengalir.

Setelah

YLPK (Yayasan Lembaga
Perlindungan

Konsumen)

mengirimkan legal opini dan Gambar No. 9: Solideritas Mahasiswa, Buruh, Masyarakat
ICJR (Institute for Criminal sipil dalam kasus Stela Monica Di PN Surabaya
Justice Reform) mengirimkan amicus curiae (sahabat peradilan), serta Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
diketahui juga mengirimkan amicus curiae yang dikirimkan kepada PN Surabaya yang pada
pokoknya meminta agar Stella dibebaskan.
Hingga menjelang Putusan 13 Desember 2021 Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen
(KOMPAK) menyerahkan petisi untuk membebaskan Stella Monica yang sudah didukung
lebih dari 25 ribu tanda tangan kepada majelis Hakim yang memeriksa stella melalui tata usaha
Pengadilan Negeri Surabaya. Solidaritas untuk Stella muncul dari berbagai kalangan karena
kekhawatiran akan bernasib sama dengan Stella. Petisi tentang Stella di change.org telah
ditandatangani oleh lebih dari 25.000 orang sebagian besar mereka yang menandatangani petisi
berharap Stella tidak dikriminalisasi, Stella harus dibebaskan karena dia adalah konsumen yang
harus dilindungi. Ada juga yang khawatir ketika memberikan review tidak sesuai keinginan
pelaku usaha akan dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Stella.
Akhirnya pada tanggal 14 Desember 2021 Stella dinyatakan tak terbukti melanggar Pasal
27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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Sehingga disini LBH Surabaya memberikan catatan kusus kepada negara agar
berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga
kebebasasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dengan hak asasi manusia sebagimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 28E
ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” dan dipertegas kembali pada Pasal 28 F
ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Lebih lanjut hak yang sama juga dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No
XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan Mengeluarkan pendapat.”
dan juga dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam
Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2) yang
menyatakan

bahwa

“Setiap

orang

bebas

untuk

mempunyai,

mengeluarkan

dan

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media
cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Dalam Pasal 19 ayat (2) Konvenan Internasional
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk
mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa
memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya
seni, atau melalui media lain pilihannya.”
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Pengaturan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tepatnya dalam Pasal 2 yang
menyatakan :“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari
manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi penigkatan martabat manusia,
kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. Bunyi ketentuan Pasal tersebut,
memberikan ruang penafsiran yang tegas bahwa setiap pemenuhan dan penegakan HAM warga
Negara merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui perangkatnya.
b. Pembrangusan Ekspresi dalam Konteks Kebebasan Sipil oleh
Aparat Kepolisian.
Dalam perjalanan reformasi, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 12 tahun
2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Dengan meratifikasi ICCPR
tersebut, Indonesia berarti terikat untuk menjamin kebebasan dan hak-hak sipil warga negara.
Selain itu, kebebasan sipil di Indonesia dalam rilis Freedom House masih menjadi
masalah yang cukup serius. Dalam dua tahun berturut-turut, pada 2017 dan 2018, skor
kebebasan sipil di Indonesia berada di angka 4. Salah satu akar masalah dari minusnya
kebebasan sipil adalah minimnya perlindungan pada kelompok minoritas. Beberapa pranata
hukum nasional yang telah mengadopsi HAM internasional tidak serta-merta dapat melindungi
hak-hak warga negara, termasuk di dalamnya hak-hak minoritas.
Perihal itu, salah satu problem makin sempitnya ruang bagi kebebasan sipil dalam
menyampaikan pemikiran serta ekspresinya adalah masifnya represifitas aparat penegak
hukum dalam membungkam suara masyarakat sipil.
Sepanjang 2021, di Jawa Timur setidaknya terdapat 5 (lima) kasus , yang tersebar di 4
(empat) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu: Kota Surabaya 2 (dua) Kasus, Kota Malang 1
(satu) Kasus dan Kota Pasuruan 1 (Kasus), serta Kabupaten Blitar 1 (satu) Kasus. Berikut ini
merupakan Gambaran kasus pelanggaran terhadap Kebebasan Sipil dan Tindakan Represifitas
Aparat Penegak Hukum:
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Tabel No. 1 : Kasus Pelanggaran Kebebasan Sipil dan
Represifitas Aparat Penegak Hukum berdasarkan monitoring
media online dan cetak.
c. Penangkapan Aktivis Serikat Buruh saat demonstrasi di Surabaya.
Andie Peci, Badri dan Sabrianto ditangkap saat melakukan demonstrasi untuk menuntut
PT.GKS untuk menjalankan Disnaker Surabaya agar tetap memperkerjakan 99 buruh sebagai
karyawan tetap. Andi Peci ditangkap dengan alasan pencegahan provokasi buruh yang ada
didalam perusahaan yang sedang bekerja untuk ikut dalam demonstrasi. Tidak hanya
ditangkap, andie mengaku dipiting kepalanya dan ditendang di bagian belakang badannya.
Upaya Penangkapan oleh Kepolisian Sektor Tandes dengan dalih pencegahan provokasi buruh
tentu tidak berlandaskan dasar hukum yang berlaku dan melanggar Hak Asasi Manusia untuk
berpendapat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang pengesahan
ICCPR.
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Selain itu upaya penangkapan terhadap Andie Peci, Badri dan Sabrianto juga melanggar
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun
1998 mengatur “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ketentuan tersebut jelas mengatur mengenai hak warga negara untuk menyampaikan pikiran
serta pendapatnya secara bebas, namun di rezim pemerintahan Presiden Jokowi hak dasar
tersebut semakin dibatasi. Upaya penangkapan terhadap warga negara yang melakukan
demonstrasi merupakan bukti nyata bahwa ruang demokrasi di Indonesia makin sempit.
d. Kekerasan terhadap Jurnalis Tempo, Nurhadi
Kasus penganiayaan terhadap Nurhadi, Jurnalis Tempo yang dianiaya oleh anggota
Kepolisian Daerah Jawa Timur terjadi saat berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji selaku
Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak terkait dugaan kasus Suap pengurusan nilai pajak. Kejadian
tersebut terjadi saat Angin Prayitno Aji sedang melangsungkan resepsi pernikahan anaknya
dengan anak seorang petinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penganiayaan tersebut
dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Timur, setelah
mengetahui Nurhadi mencoba masuk ke area resepsi pernikahan di Gedung Balai Samudra
Bumimoro.
Tindakan penganiayaan yang dialami oleh Nurhadi menunjukan bahwa kebebasan pers
dalam rangka mencari dan menemukan sumber informasi sebagai salah satu kerja jurnalistik
masih belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan, upaya tersebut telah melanggar ketentuan
Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Dalam era pasca reformasi, keterbukaan informasi menjadi salah satu isu penting dalam
menyangga keberlangsungan demokrasi, namun untuk menemukan dan mencari sumber
informasi terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat setingkat Kementerian seringkali
pekerja jurnalistik mendapatkan represifitas berupa ancaman dan terror, baik berupa ancaman
fisik maupun psikis serta digital.
Selain ancaman dan terror, potensi dikriminalkan dengan penggunaan instrument hukum
pidana berupa pencemaran baik masih menjadi salah satu problem structural yang harus
dihadapi pekerja jurnalistik saat melakukan pekerjaannya.
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e. Tindakan Intimidatif dan Rasial terhadap Mahasiswa Papua oleh Kapolresta
Kota Malang
Tindakan Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata yang mengatakan
“Darah Mahasiswa Papua Halal sehingga bisa ditembak”, Tindakan tersebut merupakan
cerminan dari sikap penegak hukum yang tidak menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia.
Sikap merendahkan martabat manusia dengan menyatakan “darahnya halal dan bisa
ditembak”, perilaku intimidasi tersebut sangat disesalkan karena dilakukan oleh Pemimpin di
Institusi Kepolisian yang seharusnya menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Perbuatan Kapolresta Malang Kota, menambah daftar panjang catatan merah terhadap institusi
Kepolisian sebagai Lembaga Negara yang banyak melakukan pengabaian terhadap Hak Dasar
Warga Negara yang telah dijamin oleh Konstitusi. Stigmatisasi sebagai Pemberontak dan
Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap Rakyat Papua yang ingin menyuarakan pendapat dan
upaya penentuan nasib sendiri selalu dilekatkan kepada rakyat papua sehingga menimbulkan
perilaku diskriminatif oleh negara kepada hampir sebagian besar Masyarakat Papua dan
berujung pada pengabaian serta pelanggaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang
sepatutnya menjadi Hak Rakyat Papua.
f. Penghapusan Mural kritik terhadap pemerintah di Kota Pasuruan
Sikap Anti-Kritik ditunjukan oleh Negara dalam menanggapi Ekspresi dan pendapat
yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, penghapusan mural sebagai media melakukan
kritik terhadap negara yang terjadi di Bangil, Kota Pasuruan menjadi salah satu bukti nyata
bahwa Pemerintahan Republik Indonesia sedang dikuasai oleh Rezim bebal yang anti-kritik
dan mengabaikan jeritan rakyatnya. Janji Penghormatan atas Hak Asasi Manusia saat
Pemilihan Umum seakan menguap tanpa bekas. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukan
bahwa pemerintahan yang berkuasa saat ini memiliki karakter otoriter sehingga Hak Dasar
Warga Negara dalam hal berpendapat dan ekspresi dapat diabaikan dan dapat di represi dengan
pengerahan personil kepolisian jika terjadi demonstrasi besar yang mengkritisi kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah.
Janji Penghormatan atas Hak Asasi Manusia saat Pemilihan Umum seakan menguap
tanpa bekas. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa pemerintahan yang berkuasa
saat ini memiliki karakter otoriter sehingga Hak Dasar Warga Negara dalam hal berpendapat
dan ekspresi dapat diabaikan dan dapat di represi dengan pengerahan personil kepolisian jika
terjadi demonstrasi besar yang mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
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g. Penangkapan Peternak Di Blitar yang Bentangkan Spanduk di Hadapan
Presiden Jokowi.
Penangkapan terhadap seorang peternak asal Kabupaten Blitar di hadapan Presiden
Jokowi semakin menunjukan negara mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia terutama
Kebebasan Berpendapat dan Fair Trial. Poster bertuliskan “Pak Jokowi Bantu Peternak beli
jagung dengan harga yang wajar”, muatan dalam poster yang dibuat tersebut mutlak
merupakan pendapat dan ekspresi seorang peternak yang gusar karena harga jagung sebagai
komoditas pakan ternak harganya semakin meninggi dan menyusahkan peternak.
Tindakan yang dilakukan tersebut ditanggapi dengan upaya penangkapan oleh pihak
Kepolisian Resort Blitar mencerminkan represifitas negara dan aparat penegak hukum dalam
merespon pendapat rakyatnya.Upaya penangkapan tersebut semakin menambah daftar Panjang
catatan merah terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia di rezim Presiden Joko Widodo.
Beberapa Instrumen Hukum yang dilanggar dalam peristiwa tersebut adalah Pembatasan
terhadap kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005
Tentang Pengesahan ICCPR dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Berikut ini grafik sebaran wilayah Terhadap Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi:

Grafik No. 30: Sebaran Wilayah Pelanggaran Terhadap Hak
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
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2. Potret Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Timur
Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modemdengan gagasan pokok
penghargaandan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasanini membawa
kepada sebuah tuntutan moral tentangbagaimana seharusnya manusiamemperlakukan
sesamanya manusia.Tuntutan moral tersebutsejatinya merupakan ajaran intidari semua agama.
Sebab,semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap
manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moralitu diperlukan, terutama
dalam rangka melindungi seseorangatau suatu kelompok yang lemahatau “dilemahkan” (almustad'afin) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang darimereka yang
kuat dan berkuasa. Karena itu, esensidari konsep hak asasimanusia adalah penghormatan
terhadap kemanusiaan seseorang tanpakecuali dan tanpaada diskriminasi berdasarkanapapun
dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadapmartabat manusia sebagai makhluktermulia
di muka bumi.
Menurut Direktur Centre for Marginalised and Comunities Studies (CMARS) Surabaya
Dr. Ahmad Zainul Hamdi, staf pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya,
berpandangan bahwa salah satu musabab terjadinya berbagai pelanggaran KBB di Jawa Timur
adalah sikap pengingkaran terhadap prinsip kebhinnekaan Indonesia. Mereka sering
menganggap bahwa kelompok lain yang berbeda dengan dirinya adalah musuh yang dibenci.
Kebencian terhadap yang berbeda bahkan dipromosikan dalam aktifitas keagamaan, jaringan
media sosial, bahkan melalui spanduk yang dipasang di ruang-ruang publik.
Sepanjang 2021, setidaknya ada 1 (satu) kasus pelanggaran terhadap Hak Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Timur, Yaitu Pelarangan melakukan kegiatan Ibadah.
Berikut adalah tabel Kasus Pelanggaran Hak untuk melakukan ibadah di Jawa Timur:

Tabel No. 2 : Pelanggaran
Berkeyakinan di Jawa Timur

Kebebasan

Beragama

dan
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3. Persekusi Terhadap Minoritas Gender Dan Seksual
Identitas gender adalah merupakan bagaimana pengertian dan kesadaran seseorang
mengenai gendernya sendiri. Seluruh masyarakat memiliki katagori gender yang berperan
sebagai dasar pembentukan identitas sosial seseorang. Serta dalam berhubungan dengan orang
lain perbedaan sederhana yang terkait dengan gender laki-laki dan perempuan. Sementara itu,
terdapat individu-individu yang tidak mengidentifikasi dirinya terhadap sebagian dan
keseluruhan aspek gender yang ditunjuk kepada mereka berdasarkan seks biologis mereka.
Beberapa dari individu tersebut tergolong sebagai orang transgender atau genderqueer,
terdapat pula kategori gender ketiga. Status waria, transeksual, atau transgender lainnya di
Indonesia sangat kompleks namun hukum tidak melindungi kelompok transgender dari
diskriminasi atau pelecehan. Sehingga sering masyarakat melakukan tidakan diskriminasi,
pelecehan, stigma dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan
transgender (LBGT). Seharusnya perbuatan tersebut yang dilakukan masyarakat kepada
kelompok LBGT tidak lagi terjadi karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan sesuai dengan yang di atur didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Sejak lahir manusia memiliki sebuah hak yang seharusnya mereka dapatkan untuk
kemerdekaan dirinya sendiri. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijujung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak untuk berbicara, hak untuk hidup, dan hakhak lainnya merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh manusia. Penjelasan tersebut
menerangkan bahwasanya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari bentukbentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga yang dialami oleh kelompok LGBT yang
sering menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi.
Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kelompok
LGBT di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga November 2021. Sehubungan dengan
aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah media cetak dan online yang
memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud dan pengaduan yang diterima oleh LBH
Surabaya. Sepanjang Tahun 2021, LBH Surabaya mencatat setidaknya ada 3 (tiga) kasus
persekusi dan perilaku diskriminatif terhadap Minoritas Gender dan Seksual yang terjadi di
Jawa Timur, berikut ini merupakan data sebaran wilayah dan jenis pelanggaran yang terjadi:
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Tabel No. 3 : Kasus Persekusi dan Perilaku Diskriminasi
terhadap Minoritas Gender dan Seksual
Berdasarkan hasil temuan dari monitoring media online dan cetak tersebut menunjukan
masih adanya tindakan persekusi dan minimnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
dalam konteks hak berekspresi menunjukan masih sempitnya ruang untuk berekspresi bagi
minoritas gender dan seksual. Negara yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan
pemenuhan, penghormatan serta perlindungan terhadap warga negaranya justru melakukan
pengabaian dan melanggar hak dasar bagi warga negara untuk mengekspresikan kehendak dan
pemikirannya.
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Perempuan dan Anak adalah termasuk dalam kelompok rentan yang sering mengalami
tindakan kekerasan, hal ini di karena budaya Indonesia yang dikenal memiliki budaya patriarki
dimana sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa
Timur mencatat, angka kekerasan seksual terhadap perempuan, sejak 1 Januari hingga 10
Desember 2021, sebanyak 668 kasus. Angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan
diwilayah Jawa Timur masih tinggi, itu masih belum semuanya tercakup, dikarenakan data
yang ada adalah sesuai dengan jumlah pengaduan korban tetapi kenyataannya masih banyak
korban kekerasan seksual yang tidak masuk dalam data dikarenakan banyak korban yang
belum berani untuk speak up terkait kekerasan seksual yang dialaminya
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 November 2021 angka korban kekerasan naik dari tahun 2020, ketika Indonesia tahun ini
mengalami berbagai musibah yang tak kunjung selesai yaitu adanya penyakit 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 2021 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur mencapai angka 624 korban dari 331
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
1. Pemantauan Lbh Surabaya Berdasarkan Data Klien Dan Media Massa
a. Pemantauan Perlindungan dan Pemenuhan terhadap Hak Perempuan
Berdasarkan Data Klien
Sepanjang 2021, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum kepada
berdimensi pelanggaran terhadap hak perempuan sebanyak 15 kasus dengan jumlah korban
sebanyak 16 orang. Berikut adalah grafisnya:
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Bentuk kekerasan berdasarkan
data klien LBH Surabaya sepanjang
tahun 2021 menunjukann, bentuk
pelanggaran yang kerap terjadi
terhadap perempuan pada 2021
adalah Kekerasan Dalam Rumah
Grafik No.31 : Bentuk Kekerasan

Tangga (5 kasus) dan disusul kemudian bentuk Pemerkosaan (4 Kasus ) serta dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (3
kasus). Pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan sangat beragam. Berikut adalah grafisnya:

Grafik No. 32 Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Perempuan
dan Anak
Pacar/Pasangan menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak
perempuan, yakni (7 orang) dan disusul pelaku selanjutnya adalah Suami (5 orang). kasuskasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut
adalah grafisnya:
Berdasarkan grafis di atas, kasus
pelanggaran terhadap hak perempuan
banyak terjadi di Kota Surabaya (12
kasus)

disusul

oleh

Kabupaten

Sidoarjo(3 Kasus), Kota Batu (1
Kasus) dan Jombang (1 kasus). Tidak
menutup kemungkinan terjadi pula
kasus tersebut di kabupaten/kota di
Jawa Timur yang masih belum terd-

Grafik No. 33: Sebaran Wilayah Data Klien LBH
Surabaya Kasus Pelanggaran Hak perempuan

eteksi 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.
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b. 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 2021. 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 2021, jumlah
pelanggaran-pelanggaran terhadap Perempuan dan Anak adalah 315 kasus dengan 609 korban.
Perbedaan antara jumlah kasus dengan korban dikarenakan dalam beberapa pelanggaran,
jumlah korban bisa lebih dari satu.
2. Potret Kekerasan Terhadap Perempuan
Sesuai dengan hasil Monitoring LBH Surabaya melalui Media Cetak dan Media Online
kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 ada 151 Kasus kekerasan terhadap
perempuan dan mencapai 300 korban. Bentuk Kekerasan terhadap perempuan dapat
disampaikan dengan grafis berikut ini:

Bentuk kekerasan sering terjadi
terhadap
adalah

perempuan
Pemerkosaan

pada
(58

2021
kasus).

Disusul kemudian pembunuhan (38
kasus).

Lalu,

bentuk

kekerasan

selanjutnya adalah Pencabulan (18
kasus).
Grafik No. 34: Monitoring Media Online dan
Cetak Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

sedangkan

Pelaku

pelanggaran terhadap hak perempuan
sangat

beragam.

Berikut

adalah

grafisnya:
Pacar menempati posisi
pertama

sebagai

pelanggaran

pelaku

terhadap

hak

perempuan, yakni 40 orang,
diisusul

pelaku

selanjutnya

adalah Suami (36 orang) dan
Orang Tidak Dikenal sebanyak
(30 orang).

Grafik No. 34: Monitoring Media Online dan Cetak
Pelaku Pelanggaran terhadap hak perempuan
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Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa
Timur. berikut adalah grafisnya:

Grafik No. 36 : Sebaran Wilayah Kasus Terhadp Hak Perempuan
Berdasarkan grafis di atas, hasil monitoring dari media online dan cetak tahun 2021
kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya (76 kasus) disusul
oleh Malang (10 Kasus) dan Jombang (9 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.

Grafik No. 37: Bentuk Kekerasan Terhadap Anak
Pemerkosaan merupakan jenis pelanggaran yang banyak terjadi, yakni 36% kasus,
disusul jenis pelanggaran Pencabulan dan Pembunuhan sebanyak 23% 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:
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Grafik No. 38: Sebaran Wilayah Pelanggaran Terhadap Anak
Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi di
Surabaya (55 kasus) disusul oleh Malang (12 kasus) dan Gresik (10 kasus). Tidak menutup
kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum
terdeteksi dalam grafis, karena bisa saja kasus tersebuttidak 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. 39: Pelaku Pelanggaran Terhadap Anak
Sesuai tabel di atas, pelaku pelanggaran terhadap hak anak mengkhawatirkan karena
posisi tertinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak adalahOrang Tua kandung dari
anak tersebut. Sebanyak (39 Kasus) Orang Tua Kandung melakukan kekerasan itu kepada
Anak Kandungnya sendiri terus disusul oleh Orang tidak dikenal yang terdapat (33 Kasus).
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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 2021 kali ini Guru dan Kyai Pondok Pesantren turut andil
menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.
4. Problem Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan setiap tahunnya selalu terjadi meskipun
upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual itu selalu disuarakan dan di sosialisasikan oleh
semua elemen masyarakat. Meski data menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur mencatat, angka
kekerasan seksual terhadap perempuan, sejak 1 Januari hingga 10 Desember 2021, sebanyak
668 kasus. Angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan diwilayah Jawa Timur
masih tinggi, itu masih belum semuanya tercakup, dikarenakan data yang ada adalah sesuai
dengan jumlah pengaduan korban tetapi kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual
yang tidak masuk dalam data dikarenakan banyak korban yang belum berani untuk speak up
terkait kekerasan seksual 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 seksual setuju memilih
penyelesaian kasusnya memakai proses hukum.
Dalam Proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan akan berjalan jika
korban memang sudah siap dan menyetujui bahwa kasus ini ditindaklanjuti dan korban sudah
bernani untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Ketika korban mulai berani untuk melaporkan
kasus kekerasan seksual ke pihak kepolisian hal ini belum tentu proses mencari keadilan
tersebut tercapai dikarenakan dalam proses pelaporan masih banyak problem dan tantangan
yang dilalui oleh korban kekerasan seksual serta pendamping.
Kasus kekerasan seksual tersendiri bukan penanganan yang mudah untuk memproses
hukum si Pelaku, masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban
perempuan dewasa susah untuk mendapatkan keadilan hukumnya. Realitanya banyak korban
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kekerasan seksual masih mengalami stigma atau diskriminasi yang dilakukan oleh pihak
penyidik, seolah-olah korban lah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual.
Ketika korban ingin mencari keadilan ternyata belum semua aparat penegak hukum
mempunyai sensitifitas gender, sehingga aparat penegak hukum cenderung menyalahkan
korban dan menganggap kekerasan seksual tersebut tidak cukup bukti.
Dalam kasus kekerasan seksual masih banyak ditemukan proses hukumnya terkendala
dengan adanya ketimpangan relasi kuasa dimana korban adalah masyarakat biasa dan pelaku
adalah sosok orang yang mempunyai kedudukan tinggi pasti kasus akan mengalami lambat
penanganannya atau ketidakjelasan prosesnya. 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 ke pihak penyidik sampai 7x
untuk melengkapi kembali padahal Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020
tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Pra Penuntutan Dilakukan Satu
Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
Proses Hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual selalu terkendala permasalahan
pembuktian diproses penyidikan, dikarenakan dalam hukum pidana alat bukti minimal terdapat
2 alat bukti yang cukup. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur apa saja
yang disebut dengan alat bukti yaitu yang dijelaskan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana:
Alat bukti yang sah ialah:
a.keterangan saksi;
b.keterangan ahli;
c.surat;
d.petunjuk;
e.keterangan terdakwa.
Dalam proses pembuktian kekerasan seksual terhadap perempuan bukti paling banyak
disampaikan pada proses penyidikan adalah bukti surat hasil visum et repertum dan keterangan
saksi, tetapi untuk keterangan saksi selalu ada problem yang muncul ketika pihak penyidik
meminta untuk keterangan saksi adalah saksi yang bisa menjelaskan bahwa saksi mengetahui
kejadian kekerasan sesksual. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak akan mungkin
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ada saksi yang mengetahui secara langsung tindak pidana kekerasan seksual tersebut
dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual lokasinya adalah pasti ditempat yang privat dan
sepi sehingga agar tidak ada orang yang mengetahui tetapi kebanyakan penyidik masih
memaksakan korban kekerasan seksual harus mendatangkan saksi.
Selain dibebani untuk mencari bukti korban kekerasan terhadap perempuan juga selalu
dianggap korban melakukan hubungan intim dengan pelaku bukan karena ada paksaan tetapi
suka sama suka apalagi jika kejadiaan tersebut berulang-ulang terjadi. seharusnya penyidik
tidak bisa menyimpulkan hal seperti itu diawal dikarenakan bukan kewenangan pihak penyidik
untuk menyimpulkan ketika kasus itu belum didalami. Dalam kasus kekersan seksual terhadap
perempuan yang itu kejadiannya itu bisa berulang-ulang bukan karena korban dan pelaku suka
sama suka, tetapi perlu dilihat dalam kasus itu bahwa ada ketimpangan relasi kuasa.
Ketimpangan relasi kuasa terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan
daripada korban. Misalnya, kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa,
orangtua terhadap anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentenir dengan pengutang,
dan sebagainya. Bahkan, relasi kuasa bisa terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai
atau dikaguminya, meskipun tak punya hubungan langsung. Karena itu, kurang tepat jika
menyimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi hanya karena soal rendahnya moral atau nafsu
birahi.
Aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga hakim masih banyak yang sering
menyalahkan korban, serta lambat penanganannya dikarenakan banyak peradilan yang begitu
lambat dan muncul unfair trial dikarenakan 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 –
Undangan 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-undngan bukan mentaati keinginan dari para penguasa yang
jelas-jelas sudah melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan.
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5. Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Hak asasi manusia sejatinya melekat pada diri setiap manusia secara universal, tanpa
dibeda-bedakan ras, bangsa, etnis, negara, jenis kelamin dan berbagai hal lainnya. Perempuan
yang dikodratkan berbeda secara biologis dengan laki-laki tentu berhak atas pemenuhan hakhak yang sama bagi dirinya. Namun, pada kenyataannya kedudukan perempuan dianggap
selalu lebih rendah dari pada laki-laki, sehingga hak-haknya tidak dapat dipenuhi dengan baik.
Kedudukan perempuan yang diletakkan dibawah laki-laki menimbulkan adanya ketimpangan
relasi dan menyebabkan perlakuan-perlakuan yang bias gender. Hal ini menimbulkan
munculnya tuntutan-tuntutan dari kaum perempuan untuk dapat mengakses hak yang sama
dengan laki-laki dan tidak lagi dianggap sebagai manusia sekunder. Pembahasan-pembahasan
mengenai hak asasi perempuan pun menimbulkan kesadaran mengenai betapa pentingnya
dilakukan perlindungan terhadapnya. Perempuan selalu menerima perlakuan-perlakuan tidak
menyenangkan, seperti diskriminasi dan kekerasan dari pihak lain. Diskriminasi dan kekerasan
terhadap perempuan dilakukan karena adanya ketimpangan gender yang menyudutkan dan
merugikan kaum perempuan.
Dalam masa pandemi, terpantau peningkatan intensitas kekerasan terhadap perempuan di
ranah personal, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Dalam satu dekade terakhir,
kekerasan diranah personal secara konsisten merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan.
Pada 2020, sebanyak 79% atau 6.480 dari 8.234 total pelaporan kasus yang dihimpun oleh 120
lembaga layanan adalah kekerasan di ranah personal. Ini berarti meningkat 4% dari komposisi
pelaporan di tahun 2019. Juga terjadi peningkatan 6% pada komposisi kekerasan seksual di
ranah personal. Sebanyak 1.983 dari 6.480 kasus kekerasan di ranah personal adalah kekerasan
seksual, termasuk 57 kasus marital rape di antara 1.309 kasus adalah kekerasan terhadap istri
dan 215 kasus incest diantara 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Peningkatan
tajam ditemukan dalam kasus kekerasan seksual siber yang dilakukan terutama oleh mantan
pacar dan mantan suami, dari 35 kasus di tahun 2019 menjadi 329 kasus di tahun 2020. Baik
kekerasan di ruang luring maupun daring ditengarai sangat terkait dengan situasi pandemi yang
menyebabkan durasi bersama didalam rumah jadi lebih panjang serta dampak ekonomi yang
harus ditanggung oleh keluarga.
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Hambatan korban dalam mengakses keadilan semakin berlapis-lapis ketika terduga pelaku
adalah pejabat public atau tokoh publik. Pada 2020, masih terdapat pejabat publik yang
melakukan kekerasan seksual, dan KDRT. .Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk eksploitasi
seksual dan TPPO, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari kasus kekerasan seksual oleh
tokoh public di identifikasikan bahwa terdapat kekosongan hukum untuk restitusi ketika
terpidana meninggal dunia, dan adanya ketidak sinkronan mengenai kekerasan seksual
terhadap anak yang dinikahi secara siri. Pada awalnya KDRT oleh pejabat public dalam bentuk
kekerasan psikis yaitu selingkuh atau poligami, namun yang terjadi kemudian korban
mengalami kriminalisasi atau reviktimisasi.
Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi, kekerasan maupun tindak diskriminatif
ini dapat terjadi di ranah daring. Oleh karenai tu, kekerasan terhadap perempuan merupakan
suatu tindakan yang melanggar hak asasi dan haruslah dapat diupayakan perlindungan, baik
secara internasional maupun nasional, untuk menjamin hak-hak asasi perempuan. Adanya
aturan mengenai kekerasan, seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat menjamin
sepenuhnya perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang yang telah
ada belum dapat secara maksimal melindungi perempuan yang kerap menjadi korban
kekerasan.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti sebuah udara segar bagi para perempuan,
sebab yang ditekankan pada RUU tersebut ialah perlindungan yang berpihak pada korban.
Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat kemudian
ditindak sesuai dengan hukum yang telah tercipta dan dapat menjamin Pengesahan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual harus didukung untuk dapat mengatasi berbagai bentuk
kekerasan yang terjadi. Para pemegang jabatan tidak seharusnya tutup mata dalam melihat
fenomena dan kondisi yang ada pada saat ini dengan maraknya kekerasan seksual yang terjadi
pada para perempuan.
Apabila terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, maka hendaknya didudukkan bersama
untuk pembahasan yang serius demi menjamin kelangsungan peraturan penghapusan kekerasan
seksual. Karenanya, peran masyarakat tidak boleh ditinggalkan dan dikesampingkan oleh
pemerintah untuk terus mengawal RUU PKS.
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Pembaruan aturan hukum merupakan hal yang tidak terelakkan. Negara perlu merespon
berbagai masalah yang berkembang agar dapat menciptakan aturan yang tegas dan tepat
sasaran. Untuk dapat melindungi hak-hak perempuan dari berbagaima bentuk kekerasan,
negara harus dapat membuat aturan yang menjamin dan melindungi korban serta memberikan
rasa keadilan. Pro dan kontra yang terjadi pada RUU PKS sebaiknya dibahas dan disampaikan
dalam forum yang sehat agar tidak lagi mengombang-ambing pengesahan RUU PKS. Dengan
demikian, pelaku kekerasan seksual dapat ditindak atas perbuatannya dan korban-korban
mendapat

perlindungan

yang

semestinya.

Hadirnya

Peraturan

Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahandan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi jelas member nafas segar bagi
civitas akademika untuk minimal terdapat instrument hukum yang memberikan pencegahan
sedini mungkin dan harapannya dapat menjadi cermin teruntuk para politisi di DPR agar segera
mengesahkan RUU TPKS demi keberlangsungan dan kebermanfaatan khalayak umum.
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A. Hak-Hak Mendapatkan Upah Yang Layak
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menganut system
demokrasi tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD RI) tahun 1945, dalam perjalanan Negara ini banyak sekali aturan-aturan yang
dilahirkan oleh Negara Republik Indonesia termasuk dalam bidang perburuhan dan miskin kota
baik aturan-aturan yang mengatur secara umum dan/atau secara nasional maupun secara
khusus di daerah-daerah, mengingat banyaknya aturan yang dilahirkan maka kaum buruh dan
kaum miskin kota juga dipayungi hukum, namun dalam prakteknya banyak sekali masyarakat
tidak memahami aturan-aturan yang sedang mengaturnya.
Dalam sektor perburuhan Negara sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan
Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan”, kemudian setelah amandemen ke dua UUD
1945, hak tersebut diakomodir dalam BAB tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada Pasal 28D
Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang Berhak Untuk Bekerja Serta Mendapat
Imbalan Dan Perlakuan Yang Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja.
Adapun yang tercantum dalam konstitusi kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun demikian undang-undang tersebut masih
menyimpan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjalannya salah satunya
terkait dengan pengaturan Upah, pengupahan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 88 Undangundang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menjalankan pasal tersebut buruh
dihadap dengan banyak rintangan salah satunya tercantum dalam Pasal 90 Undang-undang 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun ancaman pasal tersebut sangat nyata diterapkan di
Jawa Timur di berbagai daerah baik di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, Pasuruan,
Jember, dan tempat-tempat lainnya di Jawa Timur.
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 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Mengenai ketentuan penentuan Upah Minimum Provinsi yang sangat kontroversi pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi sangat menentukan arah pengupahan di Jawa Timur sendiri, hal
ini diatur Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Mi-
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nimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 tertanggal 22 November 2021 mendapatkan banyak
sorotan oleh kaum pekerja/buruh di Jawa Timur hal ini disebabkan lemahnya Gubernur untuk
mengambil kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur sebersar Rp.
1.891.567,12 (satu juta delapan ratus sembilan satu ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua
belas rupiah).
Dalam pertimbangan Keputusan Gubernur tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan juga surat menteri
Ketenagakerjaan

Nomor:

B-M/383/HI.01.00/XI/2021

tentang

Penyampaian

Data

Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam penetapan Upah Minimum Tahun 2022. Dalam
implementasinya Gubernur Jawa Timur walaupun melakukan penetapan Upah Minimum
Provinsi harus dilakukan Revisi mengingat payung hukum yang dijadikan dasar hukum yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, namun perlu di ingat bahwa
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap cacat formil dan didalam
amar putusan dikatan bahwa negara tidak memperbolehkan mengambil kebijakan strategis
terkait dengan Undang-undang ini, artinya pemerintah harus tunduk terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengupahan para
pekerja/buruh di Indonesia dikarenakan putusan Mahkamah konstitusi bersifat Final dan
mengikat atau setara dengan Undang-undang, maka dari itu Gubernur Jawa Timur harus
Kembali terhadap Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan
pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17
tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan 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 Kebutuhan Hidup Layak.
Pada tahun 2015 buruh dihadapkan dengan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, hal ini mengatur terkait dengan upah yang
seharusnya pemerintah membuat aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 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.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah melanggar pasal-pasal
dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut
Pasal 1 ayat (30),Pasal 4 huruf d.
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Gelombang kedua pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia semakin membuat
pekerja menjadi terpuruk. Ekonomi mereka terpukul karena ledakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) secara sepihak bahkan dirumahkan tanpa di berikan upah. Terlebih Pandemi
Covid-19 sendiri membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Masyarakat di himbau untuk
melakukan physical distancing guna menghentikan penularan wabah. Hal tersebut, juga tidak
terlepas dari dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
yang kembali memperketat kegiatan operasional dunia usaha.
Pada tanggal 2 Juli 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021, Presiden Joko
Widodo memutuskan menetapkan PPKM level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan Bali berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan
Bali. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut sempat membuat tidak
lagi dapat bekerja seperti biasa, banyak dari kalangan pekerja kembali kehilangan dirumahkan
bahkan kehilangan pekerjaan dan karena itu hilang pula kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar.

Grafik Jumlah Korban Pelanggaran Hak Buruh

Melihat dari kebijakan tersebut selama satu tahun di tahun 2021 LBH Surabaya telah
memotret kasus pelanggaran hak terutama bagi pekerja selama di hadang oleh wabah Covid-19
pada gelombang kedua. Pada tahun 2021 LBH Surabaya mencatat 15.474 (lima belas ribu
empat ratus tujuh puluh empat) pekerja atau buruh di wilayah Jawa Timur yang terdampak
karena gelombang kedua wabah Covid-19. Jumlah tersebut tergolong besar dari catatan LBH
Surabaya pada tahun sebelumnya. Para pekerja yang terdampak tersebut diantaranya berasal
dari daerah Jember, Lumajang, Mojokerto, Pasuruan, Madiun, Tuban, Gresik, Probolinggo,
Bojonegoro, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Trengalek, Jombang, Tulungagung.
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Grafik Sebaran Wilayah Pelanggaran Hak Buruh

Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk
menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan
mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang
paling terdampak pandemi. Catatan LBH Surabaya terdapat dua puluh lima kasus pelangaran
terhadap pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan secara sepihak yang mana korbannya
berjumlah 9026 (Sembilan ribu dua puluh enam) pekerja. Selain itu pelangaran paling banyak
kedua berupa tidak mendapatkan hak sesuai kontrak yang LBH Surabaya catat ada 6 kasus di
wilayah Jawa Timur. Pelangaran ketiga paling banyak adalah pemberian upah di bawah UMK
dan tidak diberikannya hak pesangon yang masing-masing terdapat lima kasus di wilayah Jawa
Timur di tahun 2021. Sisanya pelangaran terkait tidak diberikannya tunjangan hari raya (THR),
penghalang-halangan berserikat serta tidak diberikannya hak cuti dan haid.

Grafik Pelanggaran Hak Buruh

Meskipun catatan LBH Surabaya pada kasus tidak diberikannya hak tunjangan hari raya
(THR) dibawah banyaknya kasus pelangaran hak pesangon pekerja, namun korbannya tercatat
berada di posisi terbesar kedua setelah pemutusan hubungan kerja yang mana korban dari tidak
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dipenuhinya hak THR berjumlah 4.712 (empat ribu tujuh ratus dua belas) pekerja. 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. 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.
Merespon hal tersebut, LBH Surabaya melihat bahwa buruh yang terdampak covid-19
harus tetap di lindungi hak-hak normatifnya. Negara diberikan kewajiban dalam mewujudkan
Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kewajiban dalam bentuk menghormati (to respect),
melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) serta memajukan (to promote). Atas dasar itu
salah satu kewajiban negara adalah wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
warga negaranya, antara lain adalah hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang
layak, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak
untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan berbagai hak-hak lainnya. 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. Selain itu diegaskan pula dalam Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 71 dan Pasal 72
mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Kemudian Pasal 7 Konvenan
Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bahwa perlindungan bagi kesehatan dan
keselamatan buruh menjadi kewajiban negara. 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), tidak mendapatkan
pesangon, serta tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar Hak-hak
normatif pekerja harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur.
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B. Pelanggaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021
Tanggal 10 Mei 2021 YLBHI–LBH Surabaya bersama DPW-FSPMI Jawa Timur dan
(KRPI) Jawa Timur kembali melaporkan terkait dengan pelanggaran Tunjangan Hari Raya
2021, adapun dasar hukum tersebut adalah Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/Hk.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 bagi Pekerja/buruh diperusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; Bahwa
dalam temuan pelanggaran yang diadukan oleh oleh pengadu rata-rata adalah perusahaan yang
tersebar di beberapa kota/kabupaten dijawa timur yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan
Banyuangi dalam aduanya banyak status pekerja tetap 53% dan karyawan kontrak 26%,
karyawan outsourcing 14%, dan harian lepas 7%.

Grafik Jenis Pelanggaran THR

Bahwa jumlah yang diadukan sejumlah 20 (dua puluh) perusahaan yang tersebar di di
beberapa kota/kabupaten di Jawa timur yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Banyuangi
dengan jumlah korban 3452 (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) dengan beberapa
temuan modus dilapangan Pertama Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tidak dibayar Kedua
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tidak dibayar sesuai dengan Ketentuan Ketiga Tunjangan
Hari Raya Keagamaan dibayar terlambat Keempat Tunjangan Hari Raya Keagamaan di cicil
Kelima Tunjangan Hari Raya Keagamaan diganti dengan Bingkisan, berdasarkan keterangan
pengadu sampai H-3 Lebaran belum menerim Tunjangan hari raya keagamaan (THR).
Berdasarkan hal tersebut diatas Posko THR Jatim sedikitnya sudah memberikan rekomendasi
kepada dinas ketenagakerjaan jawa timur agar dilakukan penindakan kepada 20 perusahaan
yang ada di jawa timur, karena pelanggaran yang banyak diadukan di posko pengaduan adalah
keterlambatan pemberian THR dan/atau dicicil dan pekerja tidak diajak berunding yakni
sampai H-3 lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa
temuan diatas maka tim posko THR 2021 Jawa Timur merekomendasikan kepada Disnakertras
Jawa Timur sebagai berikut:
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Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanksi 5% kepada perusahaan yang
terlambat membayar Tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanski administrasi kepada
perussahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundangundangan;
Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan sanksi social kepada perusahaan yang tidak
melakukan pembayaran THR dengan cara disiarkan melakui media cetak maupun
elektronik;
Mendesak disnakertrans 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.
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Catatan Kritis Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Nasional di Jawa Timur
Bantuan Hukum (legal aid) merupakan konsep pemberian bantuan kepada masyarakat
miskin, tertindas dan tidak beruntung atau dengan bahasa lain masyarakat marginal untuk
mendapatkan keadilan. Pelaku utama pemberian bantuan hukum adalah Negara sebagai
pemangku kewajiban dan pemenuhan hak diperlakukan sama di depan hukum (equality before
the law) dan hak atas keadilan (access to justice). Negara di sini termasuk pemerintah nasional
dan pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur.
Akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di depan hukum (equality before
the law) adalah hak dasar. Pengaturan akan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan
hukum dalam UUD 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.
Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat
Statistik per Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Mereka yang masuk dalam kategori miskin
tersebut mempunyai hak untuk mengakses dana bantuan hukum dari negara ketika mereka
menghadapi masalah hukum yakni meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha
negara, baik litigasi maupun non litigasi. Adapun kendala tidak dapat terlaksananya bantuan
hukum secara optimal yakni dikarenakan masih banyak organisasi bantuan hukum yang belum
lolos verifikasi dan akreditasi. Hal tersebut tentu berakibat pada tercegahnya para Pemberi
Bantuan Hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum kepada kelompok masyarakat
Penerima Bantuan Hukum.
Secara nasional, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum
Periode Tahun 2019 S.D. 2021, ada 524 Organisasi Bantuan Hukum yang tersebar di 215
Kabupaten/Kota yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi untuk memberikan bantuan
hukum selama periode 2019-2021. Ketidakoptimalan pemberian akses bantuan hukum ini
diperkuat dengan sedikitnya daerah yang belum memiliki kebijakan bantuan hukum serta
belum terlaksananya kebijakan bantuan hukum yang ada di daerah seluruh Jawa Timur.
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Pada tahun 2021, LBH Surabaya mencatat dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Jawa Timur ada sebanyak 19 Kabupaten dan 6 Kota yang sudah memiliki Perda Bantuan
Hukum. Sedangkan sisanya sebanyak 10 Kabupaten (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Kediri, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk,
Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan) dan 3 Kota (Kota Blitar, Kota Malang dan Kota
Probolinggo) masih belum memiliki Perda Bantuan Hukum.
Selaras dengan hasil evaluasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur yang menjelaskan bahwa dari 61 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi
Kemenkumham di Jawa Timur, 37 diantaranya telah memenuhi target. Yaitu angka penyerapan
anggaran mencapai 70% pada Triwulan III ini, sisanya ada yang penyerapan anggarannya
masih nol. Pada tahun 2021 anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jatim
mencapai Rp6,9 Miliar. Perinciannya, anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp6,3 miliar.
Dan anggaran untuk bantuan hukum non-litigasi sekitar Rp603 juta. Dari jumlah itu, sampai
saat ini penyerapan anggarannya mencapai Rp3,3 miliar atau 51,77%.
Dari 61 OBH yang sudah terakreditasi tersebut jika disandingkan dengan 40, 67 juta jiwa
penduduk yang ada di Jawa Timur per September 2020, maka akan menjadi masuk akal
apabila terjadi ketidakmerataan pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat penerima
bantuan hukum di Jawa Timur. Potensi persoalan hukum yang muncul jika jumlah penduduk
Jawa Timur dibagi dengan jumlah OBH di Jawa Timur maka setiap OBH yang ada, maka
masing-masing OBH tersebut akan berpotensi menangani sebanyak 666.721 kasus. Persoalan
sebaran perluasan akses bantuan hukum yang belum merata juga telah menjadi catatan LBH
Surabaya di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seakan menjadi permasalahan yang sampai saat
ini masih belum juga menemukan solusi terbaik.
Persoalan serius yang menjadi catatan terkait dengan ketidakoptimalan bantuan hukum
adalah adanya korupsi bantuan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara, seperti yang terjadi
pada Mantan Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek, Jawa Timur yang dihukum 1
tahun penjara karena korupsi dana pos bantuan hukum (posbakum) sebesar Rp 34 juta. Dari
adanya kasus tersebut, perlu diciptkan sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi bagi
pelaksanaan bantuan hukum terhadap para pejabat pengadilan.
REKOMENDASI
Atas setumpuk problematika perihal access to justice, HAM, dan Demokrasi di Jawa Timur
pada proyeksi tahun 2021 kali ini, maka menjadi hal ihwal bagi LBH Surabaya untuk
menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak-pihak penguasa di negeri ini sebagai
berikut:
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1. Presiden R.I., Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota wajib
mengedepankan upaya-upaya bersama-sama kelompok masyarakat terdampak langsung
berkaitan dengan adanya karpet merah investasi yang berpihak pada oligarki harus
mengedepankan upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan haksipil politik serta hak
atas ekonomi, sosial, budaya di Jawa Timur, diantaranya upah yang layak bagi buruh,
menghentikan segala bentuk penggusuran, pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, menghentikan praktik pencemaran dan perampasan ruang hidup rakyat, serta
mencabut konsesi perizinan tambang yang bermasalah di Jawa Timur;
2. 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;
3. Negara cq Pemerintah R.I., Presiden R.I., Gubernur Jawa Timur, dan seluruh para
Bupati/Walikota di wilayah Jawa Timur wajib membuat kebijakan penghapusan kekerasan
seksual terhadap perempuan serta melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi
korban dan 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;
4. Negara cq Pemerintah, baik Pusat dan Daerah, di 2022 melalui kebijakannya harus mampu
menjamin dan memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang
beruntung di Jawa Timur yang standar kehidupannya tidak layak;
5. Bupati dan Walikota yang daerahnya belum menginisiasi peraturan tentang bantuan hukum
segera memprogramkan dalam legislasi daerah di 2022 dan menjadi agenda yang
mendesak.
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