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Kata Pengantar

Gambaran bahwa Jawa Barat adalah Provinsi dengan jumlah penduduk yang terbilang 
besar, sumber daya alam yang melimpah, kemajuan pembangunan yang melaju cepat, 
ternyata juga menampilkan dirinya dalam sebuah gambaran konflik yang sistemik, 
yang pada akhirnya menimbulkan problem struktural di masyarakat. Kemiskinan, 
penggusuran rakyat dari ruang hidupnya, pemenjaraan petani dan pejuang lingkungan, 
pemberangusan serikat terjadi seiring juga dengan kondisi pengupahan yang buruk 
bagi buruh, serta kekerasan yang massif terjadi pada keyakinan dan aliran kepercayaan 
yang berbeda.

Tema Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2017 adalah : “ Hak Asasi Manusia : Bab Yang 
Hilang Dalam Cerita Pembangunan Ekonomi “, diangkat sebagai upaya merespon tentang 
situasi yang terjadi di Jawa Barat sepanjang Tahun 2017. Catatan ini mencatat kasus-
kasus yang ditangani sepanjang tahun dengan dimensi pendekatan Bantuan hukum 
struktural dan hak asasi manusia . 

Di dalam catatan ini, Pemahaman banyak masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia 
adalah produk barat, anti agama, dan tidak sejalan dengan nilai bangsa, disajikan di 
dalam catatan ini dalam konteks kenyataan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat 
dan Instrumen Hak Asasi Manusia memberi cara pandang berbeda terhadap kasus 
yang ditangani, atau setidaknya menambah pemahaman kita semua tentang situasi 
pemiskinan rakyat dan konflik sosial yang seringkali tidak terjawab dengan cara pandang 
hukum semata.

Selain itu catatan akhir tahun LBH Bandung 2017 ini merupakan upaya LBH Bandung 
melaporkan kepada publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh LBH Bandung dan 
menjadi bahan kritis terhadap upaya pembelaan rakyat di Jawa Barat di tahun-tahun 
mendatang.

Hormat Kami
Lambaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Willy Hanafi, SH
Direktur 
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Hak Asasi Manusia
Bab Yang Hilang Dalam Cerita Pembangunan Ekonomi

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tema yang selalu dibicarakan dalam 
pertemuan-pertemuan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang memi-
liki sumber daya alam melimpah menjadi target dalam hubungan kerja sama ekonomi. 
Indonesia memanfaatkan kerja sama ekonomi ini untuk menarik masuk modal asing 
dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). PDB ini menjadi un-
sur penting dalam menentukan status suatu negara masuk kategori negara miskin atau 
negara maju. 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memasuki tahun ke 3 
(tiga) masa pemerintahannya. Sampai saat ini pemerintah tetap berkomitmen terha-
dap rencana pembangunan yang telah dicanangkan yaitu pemerintah sangat berhasrat 
mendorong Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat yang mampu 
sejajar dengan negara-negara maju di dunia. 

Untuk mencapai keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi 
terkuat, maka pemerintah memastikan iklim investasi terjaga tanpa ada hambatan 
apapun. Dua belas paket kebijakan ekonomipun dikeluarkan. Keduabelas paket tersebut 
bertujuan agar laju sektor riil tetap terjaga, meningkatkan daya saing industri, menarik 
investasi, memperlancar logistik, ekspor, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi serta berkelanjutan. Langkah-langkah startegis pun dijalankan, misalnya untuk 
mendorong daya saing industri maka kerja-kerja birokrasi perlu disederhanakan ser-
ta melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat. Untuk menarik in-
vestasi, maka perizinan yang sebelumnya rumit, bertele-tele, dan memakan waktu lama 
dipersingkat menjadi tiga jam pelayanan.

Pemerintah memperhitungkan sekali pengelolaan desain ekonomi sehingga mem-
perkecil celah atau memangkas hambatan yang menjadi batu sandungan. Salah satu 
langkahnya adalah dengan menderegulasi peraturan perundang-undangan sebanyak 
213 regulasi.  Peraturan yang sudah selesai dideregulasi sebayak 203 peraturan perun-
dang-undangan per bulan Agustus 2016. 
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Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat memberikan pidato 
Kenegaraan Hari Ulang Tahun ke 71 Republik Indonesia pada sidang bersama DPR RI 
dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dari 
12 (dua belas) Paket Kebijakan Ekonomi, 99% perangkat regulasinya sudah selesai di-
siapkan.1 

Bicara tentang paket kebijakan ekonomi dan Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Nasioanl (RPJMN), maka salah satu yang menjadi bahasan adalah Proyek Strate-
gis Nasional. Proyek strategis nasional salah satunya merupakan proyek pembangunan 
infrastruktur yang bertujuan menghubungkan lumbung-lumbung ekonomi atau da-
lam bahasa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) ialah Koridor Ekonomi. Koridor ekonomi tersebut terkoneksi dan mendukung 
Penanaman Modal Asing (PMA) serta Modal Dalam Negeri dibidang sumber daya alam 
maupun industri lainnya baik skala nasional maupun regional. Peraturan Presiden (Per-
pres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan sebanyak 245 proyek 
yang masuk dalam proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut diantaranya pem-
bangunan jalan tol, proyek Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol, 
proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api antar kota, proyek 
pembangunan infrastruktur kereta api antar dalam kota, proyek revitalisasi dan pemba-
ngunan bandara, pembangunan infrastruktur pelabuhan, pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan, dll. Selain itu,  Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasion-
al (Bappenas), kebutuhan dana untuk membiayai 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) 
dan dua program prioritas infrastruktur mencapai Rp 4.700 triliun dalam lima tahun ke 
depan. Jumlah ini belum termasuk infrastruktur lain di luar daftar PSN.2 Proyek infra-
strukur sendiri telah menjadi bisnis yang sangat menggiurkan, apalagi pemerintahan 
sebelumnya mengemas bisnis tersebut dengan skema MP3EI.

Jawa Barat merupakan salah satu lokasi prioritas pelaksanaan pembangunan proyek 
strategis nasional. Beberapa rencana pembangunan proyek infrastruktur telah ditetap-
kan sesuai Perpres No 58 Tahun 2017. Kepastian pembangunan tersebut ditegaskan oleh 
Menteri Koordinator Kemaritiman bahwa ada 7 proyek prioritas yang akan dilakukan 
di wilayah Jawa Barat, yaitu Bandara Kertajati, kereta api rel ganda, Pelabuhan Patim-
ban, jalan tol, ketersediaan listrik, bendungan, pembersihan dan optimalisasi Sungai 
Citarum. Kepastian tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung. 

1. Satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi “Menjaga Momentum, 
Meningkatkan Kepercayaan” Paket Kebijakan Ekonomi, Kementrian Koordinator Perekonomian Republik 
Indonesia

2. https://katadata.co.id/opini/2017/10/19/pembangunan-infrastruktur-untungkan-pemerintahan-
selanjutnya diakses pada 3 November 2017
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3 Selain itu, di Jawa Barat terdapat kawasan industri yang tersebar di beberapa kabu-
paten/kota dan sudah tentu membutuhkan infrastruktur agar dapat melayani kawasan 
industri tersebut. Jawa Barat juga dicanangkan untuk dapat membuka kawasan industri 
baru.

LBH Bandung mengkhawatirkan pelanggaran atas hak asasi manusia di Jawa Barat 
akan terus terjadi. Karena ada beberapa hal mendasar yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan infrastruktur yaitu ketersediaan lahan, tenaga kerja murah, 
sumber daya air yang memadai, dan stabilitas keamanan nasional. Jika logikanya seperti 
itu, maka perampasan tanah rakyat akan semakin meningkat, penggusuran, akses air 
bersih yang terbatas, kriminalisasi, krisis sosial dan krisis ekologi akan terjadi secara 
masif. Rakyat akan kehilangan sumber penghidupan yang sebenarnya adalah tindakan 
perampasan ruang hidup secara sitimatis. Dengan dalil pembangunan infrastrukur un-
tuk kesejahteraan tetapi sebenarnya menarasikan produksi kemiskinan. Peristiwa sep-
erti ini sebenarnya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu namun masih berlangsung 
dan bahkan semakin parah. 

Rakyat banyak yang kehilangan ruang hidupnya dan terpaksa menjadi buruh dengan 
sistem pengupahan yang menindas dan memiskinkan. Tidak ada jaminan hidup semakin 
membaik jika melihat penolakan buruh terhadap system pengupahan dan pelanggarn 
hak normatif yang dilakukan bertahun-tahun. Penolakan tersebut dilakukan dengan 
aksi demonstrasi hingga mogok kerja. Gambaran tersebut menunjukkan pemerintah 
telah memfasilitasi kemiskinan terhadap rakyat secara sistematis untuk menjamin ter-
penuhinya daur kapital. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab negara yang harus 
memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemenuhan tersebut sejatinya 
tidak dapat dipisahkan dari penjaminan hak asasi manusia. Negara harus menjamin se-
cara aktif hak setiap warga atas kehidupan yang layak, baik hak akan pangan, kesehatan, 
pendidikan, tempat tinggal, hak lingkungan hidup yang sehat, pekerjaan, pelestarian 
budaya dan tatanan sosial yang menuju perbaikan hidup secara terus menerus.

Perampasan ruang hidup rakyat akibat pembanguan infrastruktur dan kondisi per-
buruhan yang tidak ada perbaikan terjadi bersamaan dengan ruang-ruang demokrasi 
yang diberangus. Indonesia dihadapkan dengan kekacauan sosial akibat isu sara dan 
kepentingan ideologi. Tahun 2017 menggambarkan kondisi situasi sipil dan politik yang 
makin memprihatinkan. Perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan 
semakin jauh dari harapan. Terjadi tindakan-tindakan persekusi terhadap kelompok 
yang berbeda pandangan politik, agama, dan keyakinan yang minoritas. Aksi-aksi in-
toleran bermunculan dengan klaim identitas. Situasi ini tidak terlepas dari kepentingan 
politik sektarian. Jawa Barat dalam beberapa kurun waktu lalu merupakan daerah yang 

3. https://bisnis.tempo.co/read/1020881/luhut-tetapkan-tujuh-program-prioritas-infrastruktur-jawa-barat 
diakses pada 3 November



10 - Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2017

diwarnai dengan peristiwa-peristiwa intoleransi. Penyegelan gereja dan masjid, pela-
rangan beribadah, bahkan penyerangan terhadap kelompok minoritas pun terjadi. 

Situasi politik di Jakarta menunjukkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan pe-
langgaran hak asasi manusia. Jawa barat yang sangat berdekatan dengan Jakarta akan 
terpengaruh dengan situasi politik, baik pilkada muapun peristiwa lainya yang men-
gandung ujaran kebencian. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terjadi secara 
masif dengan pelarangan aksi, pembubaran diskusi, dll. Masih segar di ingatan kita ten-
tang pembubaran kegiatan diskusi di kantor YLBHI yang terjadi akibat provokasi keban-
gkitan PKI. Akibat provokasi tersebut, banyak massa yang kemudian terpancing tanpa 
memastikan kebenaran informasi dan melakukan penyerangan terhadap kantor YLBHI. 
Kebangkitan Partai Komunis Indonesia merupakan isu seksi yang selalu dinarasikan 
menjadi momok yang menakutkan, yang sebenarnya menguntungkan beberapa pihak 
tertentu. Tidak mustahil jika kondisi tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh pen-
juru Indonesia. Situasi ini menunjukkan terjadi ancaman serius terhadap demokrasi. 
Kita hanya disibukkan dengan urusan politik sektarian sedangkan di sisi lain produksi 
kemiskinan terus terjadi seiring dengan percepatan pembangunan yang merampas ru-
ang hidup rakyat.

B. Gambaran Penanganan Kasus

Selama kurun waktu tahun 2017, LBH Bandung menerima berbagai macam kasus. 
Kasus-kasus yang menjadi fokus kerja LBH Bandung adalah kasus-kasus yang memili-
ki dimensi pelanggaran hak asasi manusia baik di sektor hak-hak sosial politik (sipol), 
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), seperti kebebasan beragama, berkum-
pul, lingkungan, agraria, perburuhan, miskin kota, ataupun kasus-kasus yang memiliki 
irisan di kedua bidang tersebut. Kasus tersebut muncul akibat kebijakan pemerintah 
yang diskriminatif sehingga rakyat dibatasi dan dihilangkan akses akan keadilan.

Seluruh dokumentasi yang dimuat dalam laporan ini merupakan kasus-kasus yang 
ditangani oleh LBH Bandung, baik yang masih dalam proses penanganan, maupun yang 
sudah selesai sampai di tingkat keputusan pengadilan. Sampai dengan bulan November, 
LBH Bandung menerima konsultasi kasus sebanyak 132 kasus. Dari konsulatsi tersebut 
ada yang permasalahan hukumnya ditangani maupun sebatas konsultasi dan asistensi. 
Adapun presentasinya adalah sebagai berikut.
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Konsultasi 2017
Segmen Kasus Jumlah

Buruh 12

Perempuan 28

Petani 4

Anak 2

Miskin Kota 2

Konsumen 3

Masyarakat Umum 78

Pelayanan Publik 1

Lingkungaan 2

 Total Kasus 132
Tabel jumlah konsultasi per 2007

Dari jumlah kosultasi yang dilayani LBH Bandung selama satu tahun, ada bebera-
pa kasus yang ditangani baik litigasi maupun non litigasi. Kasus-kasus tersebut terbagi 
menjadi 3 kategori yang disesuaikan dengan 3 departemen di bidang advokasi, diantara-
nya departemen perburuhan dan miskin kota, departemen sipil politik, dan departe-
men tanah lingkungan.

Departemen
Perburuhan dan Isu 

Kota
Agraria dan 
LIngkungan

Sipil Poliik

Jumlah Kasus 9 9 4

Total 22
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Adapun kasus-kasus yang ditangani LBH Bandung sesuai dengan kategori sebagai 
berikut.

1. Kasus Perburuhan 

Kasus Wilayah Jenis Permasalahan Hukum
PT Pikiran Rakyat Bandung 
melakukan PHK terhadap 
karyawan (Zaky Yamani) 

yang sakit.

Kota Bandung Pemutusan Hubungan Kerja

Awak Mobil Tangki Pertamina dan PT. Pertamina Patraniaga

Padalarang dan Gedebage

Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemenuhan Hak Pekerja

PHK buruh Jasa Marga Bandung
Tidak ada kepastian hukum dari 

Nota pemeriksaan Disnaker

Pimpinan Unit Kerja ( 
PUK ) yang tergabung di 
Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI ) 
Kabupaten Bandung dan  
PT. Panca Buana Abadi

Kab. Bandung
Buruh Mogok sah digugat Perbuatan 

Melawan Hukum

PHK Guru Al-Zaytun Vs YPI 
Al-Zaytun

Indramayu Pemutusan Hubungan Kerja

Tuduhan Tindak Pidana 
Penggelapan dan Penipuan 
terhadap buruh PT. Metro 

Tara

Bandung
Tuduhan tindak pidana dan 

penipuan
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2. Kasus Isu Kota

Kasus Lokasi
Jenis Permasalahan 

Hukum

Warga Tamansari, Taman 
Sari Kecamatan Bandung 

Wetan
Kota Bandung

Rencana penggusuran 
pemukiman warga 

untuk proyek rumah 
deret

Warga Dago Elos Kota Bandung
Perampasan  lahan 

(tempat tinggal) warga

Pelanggaran hak atas 
informasi P3SRS apartemen 

Gateaway Bandung Kota Bandung
Hak informasi P3SRS 

dilanggar

3. Kasus Agraria

Kasus Lokasi
Jenis Permasalahan 

Hukum
Dua Kali kasus PT. Surya Nusa 

Nadicipta dan petani Desa 
Pasir Datar dan Sukamulya

Sukabumi
Konflik Agraria dan 
kriminalisasi petani

Warga Blok Kodeder, Desa 
Sinartanjung dan PTPN VIII 

Afdeling Mandalareh
Kota Banjar

Konflik Agraria 
(Perampasan lahan 

warga oleh PTPN VIII 
Afdeling Mandalareh)

Petani Kutatandingan 
(Telukjambe) dan PT. Pertiwi 

Lestari Kab. Karawang

Penggusuran dan 
pembabatan tanaman 
milik warga di Teluk 

Jambe yang dilakukan 
oleh PT. Pertiwi Lestari 
dan kriminalisasi petani

Petani Desa Marga Mekar dan 
Pokja tanah Kab. Bandung

Pemberian SPPT oleh 
pengurus POKJA untuk 

menguasai tanah kepada 
warga di lahan milik 
petani lainnya dan 

kriminalisasi
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4. Kasus Lingkungan

Kasus Lokasi
Jenis Permasalahan 

Hukum

Pembangunan PLTU II 
Indramayu 2 x 1000 MW

Indramayu 

Izin Lingkungan terbit 
berdasarkan Amdal 

yang tidak partisipatf, 
cacat prosudural, dan 

subtansi

Pembangunan PLTU II 
Cirebon 1 x 1000 MW

Cirebon

Izin Lingkunga terbit 
berdasarkan Amdal 

yang tidak partisipatf, 
cacat prosudura,l dan 

subtansi

Pembangunan Cafe Rabit 
Town di Rancabentang Kota Bandung

Pembangunan tidak 
adanya partisipasi 
warga serta warga 

tidak terlibat dalam 
penyusunan dokumen 

lingkungan Amdal, 
RKL/RPL

Pembangunan dan Penataan 
Kembali Taman Hutan Raya

Rencana pembangunan 
dan penataan kawasan 

Taman Hutan Raya 
tidak partisipatif. Warga 

tidak dilibatkan
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5. Kasus sipil dan politik

Kasus Lokasi Jenis Permasalahan Hukum
Pengurusan buku nikah dan 
diskriminasi  terhadap warga 
JAI di Purwakarta. Purwakarta

Pengurusan pernikahan, warga JAI 
dipaksa tandatangan surat keluar dari 
Ahmadiyah

Penyegelan masjid Al 
Hidayah JAI Depok

Depok
Penyegelan masjid Al Hidayah oleh 
Pemkot Depok

Pelarangan ibadah Desa 
Sindang Layang

Cianjur Pelarangan umat Kristen beribadah 
dengan melakukan rencana aksi di 
gereja

C. Pelanggaran HaK Ekonomi Sosial Budaya

Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menjalani hidupnya. Kebutuhan tersebut 
seperti kebutuhan akan pangan, air, lingkungan yang sehat, tempat tinggal, pekerjaan, 
dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan tersebut merupakan hak asasi fundamental sehing-
ga siapapun tidak boleh melakukan pembatasan terhadap hak tersebut. Negara harus 
secara aktif melakukan pemenuhan terhadap hak-hak tersebut sebagai bagian dari ke-
wajiban meningkatkan kesejahteraan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupa-
kan salah satu ciri negara hukum. Indonesaia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 
1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sehingga negara berkewajiban melakukan penghor-
matan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) terhadap Hak Asasi 
Manusia. 

Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) yang 
kemudian disahkan dengan Undang-undang No 11 Tahun 2005. Dalam pertimbangan 
pengesahan Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, negara berpandangan bahwa pada 
dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945. Kovenan tersebut sesuai dengan sifat negara Republik 
Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manu-
sia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan 
keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi 
hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun hak yang dilindungi dalam Undang-undang No 11 tahun 2005 yaitu, 1. Hak 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya, 2. Hak untuk bekerja, 3. Hak 
atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang jenjang karir tanpa 
diskriminasi, liburan denga tetap digaji, 4. Hak untuk berserikat dan mogok. 5. Hak atas 
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jaminan sosial, 6. Hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak, 7. Hak atas 
standar hidup yang layak, sandang, pangan, dan perumahan, 8. Hak atas kesehatan dan 
lingkungan yang sehat, 9. Hak atas pendidikan, 10. Hak untuk berpartisipasi dalam ke-
budayaan, menikmati kemajuan ilmiah, dan perlindungan hasil kebudayaan.

Sayangnya, pemenuhan hak ekosob tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat 
dari penguasaan sumber ekonomi yang tidak adil, perampasan tanah, pekerjaan yang 
tidak layak, upah murah, dan masih banyak persoalan yang menyebabkan keterpurukan 
rakyat. Selama tahun 2017, LBH Bandung menilai pemahaman aparatur negara terhadap 
kewajiban pemenuhan hak ekosob masih lemah. Kebijakan pemerintah masih mement-
ingkan pemodal sehingga lalai dan bahkan mengabaikan hak-hak rakyat. Kelalaian dan 
pengabaian pemerintah merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terutama 
Kovenan Ekosob. Adapun pelanggaran HAM terjadi dibeberapa isu seperti isu lingkun-
gan, agraria, perburuhan, urban, dan miskin kota
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1. Pola Pelanggaran HAM di Isu Lingkungan

Lingkungan yang baik dan sehat merupkan salah satu hak asasi manusia yang pent-
ing sebagai penyeimbang keberlangsungan hidup. Jika lingkungan hidup tercemar dan 
kualitasnya buruk, maka akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup. Un-
dang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menegaskan pentingnya lingkungn hidup yang sehat, seperti yang terdapat da-
lam Pasal 3 huruf (b) 

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, 
kesehatan, dan kehidupan manusia“ 

dan pasal 3 huruf (g) 

“Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian 
dari hak asasi manusia”

Pemerintahan Jokowi mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infra-
struktur di Jawa Barat. Pembangunan tersebut berdampak terhadap rusaknya kualitas 
lingkungan sehingga hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
juga terabaikan. Percepatan pembangunan infrastruktur berdampak terhadap pengab-
aian negara akan hak-hak warga. Dalam instruksi kebijakan ekonomi, terdapat dua hal 
penting, deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dibutuhkan untuk menyelaraskan 
peraturan, artinya jika ada peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan 
percepatan pembangunan maka harus diganti. Sedangkan debirokratisasi dibutuhkan 
untuk menyederhanakan perizinan, mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu, 
dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik.4 Instruksi tersebut bertujuan untuk 
menarik serta mengamankan investasi. Terdapat tujuh proyek strategis nasional yang 
akan berlangsung tahun ini dan diperkirakan selesai sebelum masa pemerintahan Joko-
wi berakhir. Selain proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, 
waduk, juga mendorong pembangungan infrastruktur ketenagalistrikan. Bahkan untuk 
pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 14 
tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Perce-
patan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini bertujuan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan terpisah dengan Perpres tentang percepatan pelaksanaan 
proyek strategis nasional. Selain itu, dalam rencana strategis direktorat ketenagalistri-
kan tahun 2015-2019 Kementrian Enargi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pem-
bangunan 47 pembangkit listrik di Jawa Barat.

Selama satu tahun ini, LBH Bandung menangani beberapa kasus terkait dengan pem-

4 https://www.kemenkopmk.go.id/galeri/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i diakses pada pada 3 Novenber 
2017



Bab Yang Hilang Dalam Cerita Pembangunan Ekonom  - 19

bangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan kasus-kasus lainnya. Pembangunan in-
frastruktur ini dilaksanakan dengan pola yang tidak pro terhadap rakyat sehingga ter-
jadi pelanggaran HAM. Beberpa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus-kasus di 
isu linggkungan.

a. Hilangnya hak atas informasi, hilangnya keselamatan hidup

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkaWWn pribadinya dan lingkungan sosialnya’’. 

Beberapa kasus yang didampingi LBH Bandung di bawah ini menunjukkan 
pengabaian terhadap hak informasi sehingga berdampak terhadap pelanggaran 
hak-hak yang lain. 

1) Pelanggaran hak atas informasi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW.

Warga Sumur Adem, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu 
melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU 2 x 1000 MW oleh 
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII. Pasalnya warga sama sekali ti-
dak mendapatkan informasi maupun kesempatan berpartisipasi terhadap terbit-
nya keputusan tentang kegiatan pembangunan PLTU 2 x 1000 MW.  Padahal lokasi 
rencana pembangunan PLTU 2 x 1000 MW sangat berdekatan dengan pemukiman 
warga. Namun dalam tahapan sosialisasi sampai penyusunan dokumen amdal 
warga tidak dilibatkan. Warga baru mengetahui adanya izin pembangunan PLTU 2 
x 1000 MW saat diberitahu oleh aktivis lingkungan hidup pada tahun 2017. Kondi-
si ketidaktahuan atas informasi tersebut membuat warga kebingungan mengenai 
dampak apa yang akan mereka rasakan. Warga merasa khawatir dengan dampak 
yang akan ditimbulkan dari rencana pembangunan PLTU itu.

2) Pelanggaran hak atas informasi warga Rancabentang, Kelurahan Ciumbuleuit, 
Kecamatan Cidadak terkait pembangunan Cafe Rabit Town.

Pada tahun 2017, terjadi pembangunan Cafe Rabit Town di lokasi yang berdeka-
tan dengan pemukiman warga. Pembangunan tersebut tidak pernah disosial-
isasikan dengan warga sebagai korban terdampak. Warga sudah melakukan upaya 
untuk berkoordinasi dengan pengembang untuk mengetahui secara detail doku-
men pendukung pembangunan yang dimaksud namun tidak pernah mendapat 
titik terang. Aktivitas pembangunan tetap berlangsung tanpa adanya papan pem-
beritahuan pelaksananaan pembangunan. Warga merasa tidak nyaman dengan 
aktivitas pembangunan karena mengalami dampak seperti bising, debu, dan lim-
bah pekerjaan. 
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3) Pelanggaran hak atas informasi warga kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

Warga sekitar kawasan Tahura juga mengalami hal yang sama. Warga tidak 
mendapatkan informasi yang jelas bahkan tidak dilibatkan dalam rencana pem-
bangunan dan penataan kembali kawasan Tahura. Padahal warga menggantung-
kan hidup dengan membuka usaha di lokasi Tahura. Beberapa perwakilan telah 
bertemu dengan pihak Tahura serta pihak pengembang sebanyak dua kali yang 
dilakukan pada 29 September 2017 dan 11 Oktober 2017. Alasan kedatangan warga 
adalah untuk mengetahui kejelasan mengenai rencana pembangunan dan kejelas-
an mereka mencari nafkah di lokasi Tahura. Tetapi tetap saja warga kesulitan un-
tuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan tersebut.

4) Pelanggaran hak atas informasi P3SRS apartemen Gateaway Bandung

Perkumpulan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen 
Gateway Ahmad Yani memohon informasi ke Komisi Informasi Publikj (KIP) Jawa 
Barat tentang IMB dan Pertelaan Bangunan Apartemen. Informasi yang dibu-
tuhkan kemudian menurut KIP merupakan informasi yang harus diketahui oleh 
P3SRS. Namun, KIP dan P3SRS kemudian digugat atas dasar perbuatan melawan 
hukum karena menerbitkan putusan yang menjadikan dokumen yang diminta 
tersebut sebagai dokumen informasi yang terbuka (dapat diakses oleh publik /pi-
hak yang berkepentingan). Penggugat yang dalam hal ini PT.MSKP menyatakan 
bahwa informasi tersebut bukanlah informasi publik sehingga Putusan Hukum 
Komisi Informasi adalah cacat secara hukum. Informasi yang di maksud adalah 
Hak Kekayaan Intelektual dari Struktur dan Estetika Apartemen Gateway Ahmad 
Yani.

Menurut PT. MSKP P3SRS bukan Pihak yang berwenang dan tidak memiliki 
kepentingan untuk mengetahu informasi tersebut karena P3SRS bukanlah P3SRS 
yang dimaksud sesuai dengan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sesuai 
peruntukannya. Atas dasar Perbuatan tersebut, Penggugat mendalilkan kerugian 
sebesar Rp.1.260.000.000,00 ( Satu Miliyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ) 
kepada Pemohon Informasi.

Gugatan ini adalah gugatan yang pertama kali diajukan di Indonesia karena 
penggugat bukanlah pihak yang terkait dalam sengketa informasi di Komisi In-
formasi. Perlu diketahui bahwa sengketa informasi antara badan publik dengan 
P3SRS sebagai pemohon informasi telah mendapatkan kekuatan hukum sebagai 
badan publik yang sah dan memiliki kepentingan hukum atas informasi tersebut. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 423 
K/TUN/KI/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Band-
ung Nomor : 51/G/KI/2017/PTUN-BDG yang pada pokoknya Putusan Komisi Infor-
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masi yang memeriksa permohonan sengketa informasi P3SRS adalah sah secara 
hukum. Akan tetapi dalam putusan di Pengadilan Negeri yang dibacakan Majelis 
Hakim berbeda, mereka membuktikan bahwa P3SRS adalah badan hukum yang 
tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon informasi. Majelis Hakim 
dinilai telah melampuai kewenangannya untuk memeriksa perkara yang telah 
diperiksa bahkan di uji di Mahkamah Agung terkait sengketa informasi.

Tentu saja hal ini berdampak pada pemohon informasi sebagai pihak yang 
mempunyai kedudukan hukum serta jaminan konstitusional dalam memohon 
informasi demi kepentingan hukumnya. Yaitu yang berhubungan dengan segala 
urusan yang berkaitan dengan kepentingan penghuni rusun. 

Hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Sebagai hak 
yang bersifat asasi berarti hak itu dimiliki oleh setiap orang sejak lahir tanpa ada 
pengecualian. Sifat hak memperoleh informasi itu fundamental dan asasi sehingga ha-
rus mendapat perlindungan dari negara. Universalitas hak atas informasi bermakna 
bahwa hak itu tidak hanya dikenal dan diakui di Indonesia tetapi juga di banyak negara. 
Pengakuan terhadap sifat keasasian hak atas informasi mendapat legitimasi dalam res-
olusi majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946, yang kemudian 
dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948). 

Resolusi PBB 1946 menyatakan bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan 
salah satu hak manusia yang paling mendasar. Namun jauh sebelumnya, Swedia telah 
memulai pengakuan terhadap kebebasan memperoleh informasi tersebut dalam pera-
turan perundang-undangannya pada tahun 1776. Demikianlah, semakin banyak negara 
yang mengakui dan memberi perlindungan terhadap hak atas informasi, maka proses 
legislasinya dikomunitas forum-forum internasional mendapat tempat, seperti di Eu-
ropean Convention of Human Rights, American Convention of Human Rights, dan African 
Charter of Human and Peoples’ Rights. 

Pasal 19  International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR) 1966 menyebutkan 
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat termasuk kebebasan 
untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun tanpa 
batasan, baik secara lisan, tertulis, dan dalam bentuk  cetakan, karya seni atau melalui 
media lain sesuai dengan pilihannya. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan memperoleh 
informasi bukan hak tanpa batas. Hak atas informasi bukan hak yang tidak dapat diku-
rangi ketika bersinggungan dengan hak orang lain. ICCPR memungkinkan pembatasan 
tertentu sesuai dengan koridor hukum, sepanjang diperlukan untuk menghormati hak 
orang lain atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan dan 
moral umum.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa negara telah lalai dalam menjalankan tu-
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gas memastikan informasi yang jelas untuk pengembangan diri masyarakat. Padahal 
hak atas informasi sangat penting karena merupakan bagian dari penyelenggara neg-
ara yang terbuka dan hak fundamental yang menunjang terepenuhi hak-hak lainnya. 
Hak informasi tidak dapat dipisahkan dengan hak masyarakat untuk terlibat aktif dalam 
pengambilan keputusan dan mengembangkan diri baik secara ekonomi, sosial, budaya, 
dan lingkungan. Hak informasi diatur dan dijamin dalam konstitusi (UUD 1945) pasal 28f, 
UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 14 ayat (1).

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya’’. 

Hak atas informasi diatur lebih khusus dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik. Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang 
keterbukaan informasi publik adalah bahwa hak memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri pent-
ing negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik.

b. Tindakan Maladmistrasi Akibat Dorongan Percepatan Pembangunan

“Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk akibat maladministrasi harus dicegah 
dan diberantas. Karena menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi 
masyarakat dan orang perseorangan.”

Pembangunan proyek strategis nasional merupakan pembangunan proyek dengan 
skala besar yang membutuhkan lahan luas. Kegiatan pembangunan tersebut akan ber-
pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Untuk kegiatan atau us-
aha yang akan memengaruhi lingkungan hidup maka diwajibkan memiliki dokumen 
lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelo-
laan Lingkungan Hidup atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL). Doku-
men Amdal atau UPL/UKL menjadi syarat untuk mengajukan permohonan Izin lingkun-
gan. Izin lingkungan diberikan untuk kegiatan atau usaha yang wajib amdal sebagai 
bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.5

Kegiatan pembangunan yang dilakukan harus melalu tahapan perizinan baik 
prosedural maupun subtansial. Dua tahapan tersebut harus dilakukan dengan teliti 
karena sangat berpengaruh terhadap keselamatan hidup rakyat. Dalam tahapan per-
izinan, partisipasi masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan dokumen lingkun-
gan, seperti Amdal dan UPL/UKL. Dorongan pembangunan yang masif masih disertai 
dengan tindakan maladmistrasi. Misalnya izin yang dikeluarkan mengabaikan beberapa 
ketentuan penting baik secara prosedural maupun subtansial. LBH Bandung menemu-

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
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kan beberapa permasalahan perizinan di beberapa kasus yang ditangani. Permasala-
han tersebut sudah terjadi dari saat penyusunan dokumen amdal. Contohnya dalam 
pembuatan kerangka acuan amdal, masyarakat terdampak seringkali tidak dilibatkan, 
amdal yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta 
tindakan penerbitan izin yang melampaui kewenangan. 

1) Rencana Pembangunan PLTU Indramayu Kapasitas 2 x 1000 MW

Keputusan Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Kegiatan Pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW Oleh PT PLN (Per-
sero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat 
telah dikeluarkan tertanggal 26 Mei 2015. Sebelum izin lingkungan pembangunan 
PLTU Indramayu 2 x 1000 MW dikeluarkan oleh Bupati Indramayu, terdapat be-
berapa permasalahan, yaitu :

a. Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW diterbitkan tanpa melibatkan 
partisipasi masyarakat yang terkena dampak

Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu seharusnya melibat-
kan masyarakat yang terkena dampak, sesuai dengan Undang-undang Perlind-
ungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin 
Lingkungan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup. 
Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup menyebutkan di dalam penyusunan Amdal bahwa mas-
yarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang berpengaruh 
atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal wajib dilibatkan dan diberikan 
informasi yang transparan. Berdasarkan perkiraan dampak penting hipotetik da-
lam amdal yang digunakan untuk penerbitan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 
1000 MW, wilayah tempat tinggal warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol berpo-
tensi mengalami penurunan kualitas udara, yang juga akan meningkatkan resiko 
kesehatan bagi masyarakat termasuk kesehatan perempuan dan anak. Namun 
warga yang diperkirakan terdampak tidak pernah mengetahui permohonan dan 
penerbitan izin lingkungan tersebut baik dari pengumuman maupun dari sumber 
lainnya. Warga juga tidak pernah dilibatkan dalam tahapan penyusunan Amdal, 
baik saat penyusuanan kerangka acuan, penyusunan analisi dampak lingkungan, 
maupun proses penilaian amdal. 

Padahal pelibatan warga terdampak dimulai dari tahap pengumunan rencana 
usaha/kegiatan dan melakukan kosultasi publik seperti yang diatur dalam pasal 9 
ayat (1) PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam kasus ini, pemerik-
sa amdal tidak dengan teliti dan dengan sengaja tidak melakukan pelibatan mas-
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yarakat yang terkena dampak secara keseluruahan dalam tahapan penyusunan 
dan penilaian amdal. 

b. Bupati tidak Berwenang Menerbitkan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 
1000 MW

Tindakan Bupati yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 
660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) 
Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat ter-
tanggal 26 Mei 2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hal ini 
dikarenakan kewenangan Bupati telah didelegasikan kepada Kepala Badan Pena-
naman Modal dan Perizinan Kab. Indramayu. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perda 
Kabupaten Indramayu no. 22 Tahun 2012.  Delegasi adalah pelimpahan kewenan-
gan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi  kepada  badan  
dan/atau  pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan 
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.6 Sehingga yang 
berwenang mengeluarkan izin lingkungan adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan bukan Bupati.

Pada halaman II-42 Bab II AMDAL PLTU Indramayu 2 x 1000 MW, pembangu-
nan jetty PLTU Indamayu 2x1000 MW akan dilakukan di area pantai dengan pan-
jang kurang lebih 800 m. Berdasarkan pada ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) 
UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian no. I 
Huruf Y sub urusan nomor 1, maka penggunaan area pantai di bawah 12 mil untuk 
pembangunan jetty PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan urusan kelautan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, Pe-
merintah Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan 
izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW yang 
menggunakan area laut sejauh 800 m untuk jetty.

c. Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW diterbitkan tanpa Surat 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

Berdasarkan diktum “Memperhatikan” dalam Izin Lingkungan PLTU Indramayu 
2 x 1000 MW, penerbitan izin lingkungan diterbitkan berdasarkan Surat Sekretar-
is Daerah Kabupaten Indramayu nomor 660.1/2304/KLH tertanggal 02 Desember 
2011, dalam hal kesepakatan dokumen amdal, RKL, dan RPL Rencana Pemban-
gungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di Kabupaten Indramayu (“Surat Kesepaka-
tan Dokumen Amdal, RKL dan RPL”). Dalam Surat Kesepakatan Dokumen Amdal, 
RKL, dan RPL, hanya disebutkan bahwa “dokumen Amdal, RKL dan RPL tersebut 

6 Undang -Undang  Tentang  Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23
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disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Indramayu”. Akan tetapi, didalam 
dokumen tersebut tidak terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa usaha dan/
atau kegiatan yang sudah dinilai telah layak atau tidak layak bagi lingkungan hid-
up. Bahkan tidak ada sama sekali dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan 
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dan juga tidak ada pertimbangan terh-
adap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berbeda dengan surat kese-
pakatan dokumen Amdal, RKL, dan RPL rencana kegiatan dan/atau usaha. Surat 
Kesepakatan Dokumen Amdal, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud di atas bu-
kan merupakan SKKLH. Proses penilaian kelayakan lingkungan hidup dan/atau 
kegiatan Rencana Pembangungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan per-
buatan hukum administrasi yang belum selesai karena pemerintah Indaramayu 
belum pernah menerbitkan SKKLH yang dipersyaratkan. Dengan belum adanya 
Surat Kelayakan Lingkungan Hidup maka Dokumen Amdal PLTU Indramayu 2 x 
1000 MW belum dapat dijadikan dasar dalam pencegahan dan pengendalian keru-
sakan/pencemaran lingkungan hidup untuk melakukan pembangunan PLTU. 

Berdasarkan problem admistrasi perizinan tersebut, LBH Bandung bersama war-
ga dan beberapa jaringan yang tergabung dalam tim Advokasi Hak Atas Keadilan 
Iklim mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Alasan Penolakan warga 
mendapatkan persetujuan saat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
yang memerikasa dan mengadili perkara No 90/G/LH/2017?PTUN.BDG pada hari Rabu, 
06 Desember 2017, membacakan amar putusan diantaranya:

2. Menyatakan tidak sah objek gugtan Surat Keputusan Bupati Indramayu No-
mor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN 
(Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi 
Jawa Barat.

3. Memerintahakan kepada Bupati Indramayu untuk mencabut Surat Keputusan 
Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan 
Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 
1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten 
Indramayu Propinsi Jawa Barat.

Majelis hakim memepertimbangkan bahwa Surat Keputusan tetntang Izin Lingkun-
gan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya, melainkan ke-
wenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. In-
dramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indamayu 2 x 1000 MW akan dilakukan di 
area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m merupakan kewenangan Pemerintah 
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Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat 
(1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Ba-
gian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1, maka penggunaan area pantai di bawah 12 mil 
untuk pembangunan jetty PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan urusan kelautan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Putusan ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bukan hanya bagi warga 
yang kepentingan atas ruang hidupnya di rusak oleh satu kepentingan Pembangunan. 
Kerusakan ruang hidup yang nyata-nyata dikorbankan demi sebuah kebijakan yang jelas 
tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, putusan tersebut membuktikan 
terjadinya tindakan mal admistrasi.

2) Rencana Pembangunan PLTU II Kapasitas 1x1000 MW Cirebon

Penolakan warga atas pembangunan PLTU II Kapasitas 1 x 1000 MW tidak hanya 
didasari oleh problem administrasi berupa pelanggaran terhadap proses perizin-
an. Penolakan warga pada dasarnya adalah penolakan pada rencana pembangunan 
yang secara nyata telah merusak ruang hidupn, terutama masyarakat pesisir pan-
tai yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang terkandung di laut.

Pada awalnya warga Desa Kanci Kulon tidak mengetahui adanya rencana pem-
bangunan PLTU II Kapasitas 1 x 1000 MW ini. Warga baru mengetahui adanya izin 
lingkungan pada 29 Oktober 2016 setelah aktivis WALHI Jabar mendapatkan infor-
masi dari media terutama warga yang kemungkinan besar terkena dampak pem-
bangunan PLTU II. 

Rencana pembangunan PLTU II Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan 
Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sangat mengagetkan 
warga. Hal ini terjadi karena lokasi rencana pembangunan sangat berdekatan den-
gan pemukiman warga. Selain itu, warga yang bermata pencaharian sehari-hari 
sebagai nelayan ikan, udang rebon, penjual terasi, pencari kerang, dan petani 
garam yang sangat bergantungan pada laut akan sangat dirugikan karena lokasi 
pembangunan PLTU II Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon berada di area tangkap 
para warga yang menjadi sumber penghidupan mereka. Keluarnya Surat Keputu-
san Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat nomor 
: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan 
dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapu-
ra dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana 
tertanggal 11 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Mod-
al dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tidak diketahui oleh warga. Warga 
terdampak sangat keberatan dengan adanya rencana pembangunan PLTU terseut 
karena tidak pernah dilibatkan. Baik itu terlibat dalam pembuatan amdal maupun 
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diberikan kesempatan untuk menilai amdal tersebut sehingga berpengaruh pada 
keputusan warga untuk menerima atau menolak kebijakan tersebut. Bahkan, pa-
pan pemberitahuan proyek pun tidak terlihat dan tidak diketahui warga.

LBH Bandung bersama dengan warga kemudian melayangkan gugatan kepada 
PTUN di Bandung dengan dalil dasar sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan beberapa 
poin penting yang menjadi fakta tidak terbantahkan didalam kasus ini antara lain.

a. Para penggugat memiliki kepentingan hukum untuk menggugat karena para 
penggugat adalah warga terkena dampak dan atau terpengaruh atas segala 
bentuk keputusan dalam proses Amdal sehingga memiliki kedudukan hukum

b. Lokasi pembangunan bertentangan dengan RTRW Jawa Barat

Oleh karenanya kemudian Hakim memutus sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan para Penggugat yang dalam hal ini adalah warga

b. Membatalkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan 
Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin 
Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 
MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten 
Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016 yang 
ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 
Provinsi Jawa Barat. 

c. Mewajibkan para tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin 
Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 
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MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten 
Cirebon.

Putusan ini tentu menjadi penting dan menjadi pelajaran yang sangat berharga 
bukan hanya bagi warga pesisir pantai di Cirebon tetapi juga bagi setiap orang yang 
kepentingan atas ruang hidupnya dirusak oleh satu pembangunan. Pembangunan 
yang menimbulkan kerusakan demi sebuah kebijakan yang jelas tidak pro terha-
dap kepentingan masyarakat. Proses didalam persidangan membuktikan bahwa 
sosialisasi atau konsultasi publik yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah 
menunjukkan sebuah gejala bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya akuntabil-
itasnya. Tanpa adanya transparansi kebijakan pembangunan kepada masyarakat, 
maka kesan dipaksakan dalam proses ini menjadi tanda bahwa hak ekonomi sosial 
budaya masyarakat direnggut atas nama pembangunan.

3) Pembangunan Cafe Rabit Town di Rancabentang

Kasus pembangunan yang terjadi di Rancabentang dilakukan denga prosedural 
yang tidak jelas. Rencana kegiatan atau usaha tersebut berada di sekitar pemukiman 
warga dan menggunakan lahan yang cukup luas. Namun rencana pembangunan 
tidak diketahui dokumen lengkapnya. Pembanguan tersebut seharusnya masuk 
dalam kegiatan atau usaha wajib Amdal sehingga membutuhka izin lingkungan. 
Warga selama proses pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam tahapan peny-
usun Amdal, baik konsultasi publik maupun melakukan penilain terhadap Amdal. 
Sehingga warga mempertanyakan keabsahan izin pembangunan tersebut. Sebab 
warga mengetahui adanya kegiatan tersebut ketika sudah berjalan. 

4) Pembangunan dan Penataan Kembali Taman Hutan Raya

Begitu juga yang terjadi kepada warga di Jalan Dago Pakar Utara saat balai Ta-
hura berencana melakukan pembangunan dan penataan kembali kawasan Ta-
man Hutan Raya. Rencana pembangunan tersebut tidak melibatkan warga yang 
diperkirakan akan terkena dampak. Rencana pembangunan tersebut juga tidak 
diketahui pasti apakah merupakan wajib Amdal dan UPL/UKL. Beberapa kali war-
ga meminta informasi mengenai rencana pembangunan tetapi tidak mendapatkan 
kepastian yang jelas. Warga dikagetkan dengan pembangunan yang sudah ber-
jalan. Aktivitas pembangunan hanya berjarak 2 hingga 10 meter dari pemukiman. 
Warga juga tidak mengetahui apakah pernah dilakukan konsultasi publik terkait 
pembangunan tersebut.

c. Kehilangan Ruang Hidup

“Narasi pembangunan infrastruktur sejalan dengan narasi lahirnya kemiskinan”
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Pembangunan infrastruktur secara sistematis berakibat terhadap perampasan 
alat produksi rakyat, krisis sosial, dan ekologi. Pembangunan PLTU Indramyu 2 x 
1000 MW mengakibatkan hilang atau setidaknya menurunkan kualitas hidup dan 
penghidupan bagi masyarakat di sekitar lokasi wilayah tempat tinggal. Pemban-
gunan tersebut di atas lahan warga yang merupakan lahan produktif sebagai sum-
ber hidup. Selama PLTU 3 x 330 MW beroperasi, warga telah merasakan dampak 
pencemaran udara, berkurangnya kesuburan tanah, penurunan hasil panen padi, 
dan matinya tanaman kelapa di sekitar tempat tinggal yang merupakan dampak 
dari  hujan asam. Selain itu hasil tangkapan udang rebon yang biasanya berkisar 
di 40-50 kg sehari berkurang drastis menjadi 10-20 kg sehari, serta masa tangka-
pan 3 bulan menjadi 2 bulan dalam setahun. Wilayah tangkapan ikan pun bergesar 
sangat jauh dari pesisir pantai yang berakibat pada meningkatnya biaya yang dike-
luarkan untuk melaut. Sayangnya, pemerintah tetap mendorong pembangunan 
PLTU Indramayu 2 x 1000 MW yang berjarak kurang dari 50 meter dengan PLTU 
3 x 330 yang sudah beroperasi sebelumnya. Akan seperti apa krisis yang dialami 
oleh warga jika dua PLTU dengan kapasitas 3 x 330 MW dan kapasitas 2 x 1000 MW 
berada di lokasi yang sama. Dorongan pembangunan tersebut dilakukan pemerin-
tah tanpa memastikan jaminan pekerjaan, kesehatan, dan penghidupan yang layak 
jika sumber penghidupan warga diambil. Lebih jauh dari pada itu, dua pemban-
gkit tenaga listrik yang dibangun di lokasi yang sama akan berpengaruh terhadap 
kerusakan ekologi.

Begitupun dengan warga Rancabentang dan Dago Pakar Utara yang dihadap-
kan pada ancaman kehilangan sumber penghidupan serta hilangnya hak atas 
lingkungan yang sehat. Warga Rancabentang mengalami dampak bising dan debu 
selama pembangunan. Warga khawatir pembangunan juga akan berdampak terh-
adap kerusakan ekologi dan menurunnya sumber air tanah untuk kebutuhan se-
hari-hari. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, karena industri jasa seperti 
perhotelan dan café sudah menjamur di sekitar pemukiman warga. Penggunaan 
air oleh industri tersebut 10 kali lipat dari penggunaan oleh warga. Ancaman seri-
us kehilangan sumber penghidupan juga dirasakan oleh warga Dago Pakar Utara. 
Pasalnya sebagian dari mereka menggantungkan hidupnya dengan berjualan di 
kawasan Taman Hutan Raya. Rencana pembangunan dan penataan kembali ka-
wasan Tahura berdampak pada usaha tersebut tanpa ada kepastian apakah mer-
eka masih dapat berjualan kembali atau tidak. Pembangunan dan penataan kem-
bali kawasan Tahura direncanakan dengan mendirikan tembok setinggi 3 meter 
mengelilingi beberapa rumah warga yang merupakan tempat usaha.

Situasi di atas menunjukkan telah terjadi pengabaian negara terhadap pe-
menuhan HAM.Padahal Negara telah mengikatkan diri dengan Kovenan Ekonomi 
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Sosial Budaya, sehingga kewajiban pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari kemiskinan.  
Kondisi apa yang terjadi jika petani atau warga dirampas tanahnya atau nelayan 
yang lautnya tercemar dan dikapling untuk pembangunan? Warga yang sudah se-
jak lama menggantungkan hidup dengan bertani maupun melaut tidak serta mer-
ta mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka akan kebingungan menghadapi 
kondisi tersebut yang akhirnya warga akan kerja serebutan sebagai buruh yang 
terjerat dalam sistem ketenagakerjaan yang memiskinkan mereka. Hal ini sangat 
bertentangan dengan tanggung jawab negara secara aktif untuk menjamin dan 
melakukan pemenuhan hak setiap warga atas kehidupan yang layak, baik hak akan 
pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, lingkungan yang sehat, pekerjaan, 
pelesatraian budaya, dan tatanan sosial yang menuju perbaikan hidup secara ter-
us menerus. 

Kovenan Ekonomi Sosial Budaya mengharapkan setiap individu dapat terlepas 
dari ketakutan akan kemelaratan dan kemiskinan. Semua orang dapat menikmati 
hak ekonomi, sosial, dan budaya secarah utuh. Kovenan ini menitikberatkan pada 
peran aktif negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak yang diakui tanpa 
diskriminasi apapun. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) 

“Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang 
diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul 
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.  

Situasi yang terjadi di beberapa tempat tersebut menunjukkan kepada kita se-
buah fakta bahwa di negara kita kemiskinan tumbuh subur ditengah-tengah pem-
bangunan ekonomi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu penyebabnya ada-
lah cara-cara yang ditempuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang 
dilakukan oleh aparat negara tidak sesuai dengan asas pemenuhan hak asasi ma-
nusia. 
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2. Pola Pelanggara HAM di Isu Agraria

Menjadi warga negara yang berdaulat adalah dengan menjadi warga negara yang 
menguasai sumber-sumber agraria. Penguasaan sumber agraria menjadi penting un-
tuk mengembangkan diri menjadi individu dengan kualitas hidup yang layak. Dengan 
demikian negara berkewajiban memastikan setiap warga negara dapat menikmati sum-
ber-sumber agraria tersebut. Percepatan pembangunan yang didorong oleh negara 
menghasilkan ketimpangan penguasaan agraria karena pembangunan berkaitan erat 
dengan kebutuhan akan tanah. Oleh karena itulah pembangunan selalu memicu lahirn-
ya konfilk-konfilk agraria yang berdampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia. 

Selama satu tahun ini, LBH Bandung menangani kasus-kasus agraria yang sarat akan 
Pelanggara HAM. Konflik agraria antara warga dengan perusahan berakibat terhadap 
perampasan tanah rakyat. Situasi tersebut terjadi akibat tidak konsistennya negara 
menjalankan amanat konstitusi dan instrumen HAM sebagai cita-cita memajukan kese-
jahteraan rakyat. Padahal jauh sebelumnya dalam Tap MPR RI No IX MPR/2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah mempertimbangkan bah-
wa pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam yang berlangsung selama 
ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur pengua-
saan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konf-
lik.7 Kenyataannya sampai saat ini tidak ada pemulihan situasi ketimpangan, bahkan 
banyak rakyat yang ruang hidupnya semakin sempit dan akses terhadap lahan pertani-
an semakin sulit terpenuhi. Konversi lahan pertanian menjadi industri kian masif yang 
menyebabkan rakyat kehilangan alat produksi.

a. Tidak Adanya Perlindungan Hak Atas Tanah

“Perampasan tanah rakyat terjadi akibat hasrat akumulasi Kapital”

Tanah merupakan salah satu sumber agraria sebagai relasi pemenuhan ke-
butuhan hidup. Pemanfaatan tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan 
tempat tinggal, bertani, dan kebutuhan dasar lainnya. Akan tetapi, dalam perkem-
bangannya pemaknaan serta pemannfaatan tanah berubah menjadi komoditas 
pembangunan ekonomi, baik infrastruktur, industri eksraktif, perkebunan, pari-
wisata, manufaktur, maupun industri lainnya. Komoditas ini mempunyai nilai tu-
kar dan nilai guna sebagai syarat pemenuhan daur kapital. Bahkan Marx memulai 
karya besarnya yaitu Das Kapital dengan membahas Komoditi. Jadi bisa dibil-
ang capital tidak lain adalah teori tentang komoditi (Albritton, 2007: 23).

Perampasan tanah rakyat terjadi akibat adanya hasrat akumulasi kapital dan 

7 Poin c pertimbangan Tap MPR Ri No IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam
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negara sebagai salah satu aktor telah memfasilitasi terjadinya perampasan tanah 
tersebut. Dukungan negara melalui regulasi, kebijakan mupun pemberian izin, 
menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah. Rakyat yang terlebih 
dahulu menguasai dan mengelola tanah tidak mendapatkan perlindungan hak atas 
tanah termasuk tanah-tanah terlantar atau bekas HGU yang selama ini telah di-
manfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa kasus yang 
ditangani LBH Bandung berkaitan dengan konflik agraria adalah sebagai berikut.

1) Kasus Konfik Agraria dan Kriminalisasi warga Pasir Datar dan Sukamulya 
dengan PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN) 

Kasus konflik agraria yang terjadi antara warga Pasir Datar dan Sukamulya 
dengan PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN) telah lama terjadi. Warga Pasir Datar dan 
Sukamulya telah menghuni wilayah dimaksud sejak turun temurun. Pada tahun 
1969 pemerintah melakukan pengukuran tanah yang digarap oleh masyarakat dan 
kemudian mengeluarkan kurang lebih 880 blanko garapan kepada masyarakat un-
tuk tanah seluas kurang lebih 400 ha. Namun, PT. Gede Wangi melakukan pengam-
bilalihan tanah warga dengan harga murah. Tindakan ini tentu saja tidak disetujui 
warga. Akan tetapi PT. Gede Wangi melakukannya secara paksa. Pengambilalihan 
lahan warga tersebut dilakukan atas nama negara. Tanah yang berhasil dikuasai 
oleh PT. Gede Wangi seluas 320 Ha. Pada tahun 1985, pemerintah menerbitkan izin 
Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. GW dengan nomor SK.NO.40/HGU/DA/1985 
sekitar seluas 320 ha. Namun, tanah yang sebelumnya dikuasai paksa oleh PT. GW 
ternyata ditelantarkan pada tahun 1978-1993 tanpa dipergunakan untuk fungsi 
apapun.

Pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan sertifikat hak milik terhadap lahan 
yang dikuasai masyarakat seluas 80 ha. Selang beberapa tahun kemudian, tepat-
nya pada tahun 1993-1994, PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN) mengambil alih lah-
an yang dikuasai oleh PT. GW dan masyarakat. Pada bulan Agustus 1993, PT. SNN 
mengajukan permohonan izin Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pemerintah 
sekitar seluas 700 ha yang berasal dari HGU PT. GW seluas 320,9107 ha, PT. Narpati 
Estate seluas 276,7084 ha, SHM masyarakat seluas 85,2794 ha, dan bekas Hak Milik 
Adat seluas 17,1015 ha. Pada tahun 1995, PT. GW melepaskan HGU ke negara untuk 
kepentingan HGB PT. SNN. Tanah tersebut rencananya akan digunakan oleh PT. 
SNN untuk agrowisata, resort, dan lapangan golf. PT. SNN kemudian melakukan 
upaya pemaksaan dengan menakut-nakuti masyarakat agar melepaskan lahan-
nya. Akhirnya PT. SNN mendapatkan lahan SHM masyarakat seluas 45 ha dengan 
harga yang murah.

Pada 21 Juni 1996, Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Barat mengeluarkan serti-
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fikat HGB nomor 103 kepada PT. SNN. Sejak tahun 1996 sampai 1998, PT. SNN tidak 
melakukan aktivitas sesuai fungsi HGB dan hanya menelantarkan lahan tersebut. 
PT. SNN hanya mendirikan bangunan kantor kurang lebih seluas 2.000 m. Sehing-
ga pada tahun 1999 masyarakat terdahulu (beserta dengan keturunannya) men-
guasai kembali tanah yang ditelantarkan oleh PT. SNN yang dahulunya milik warga 
yang direbut paksa oleh PT. GW. Warga/petani yang juga tergabung dengan Serikat 
Petani Indonesia (SPI) kemudian menggarap tanah dengan tanaman pangan dan 
hortikultura hingga saat ini. Pada tahun 2017 PT. Surya Nusa Nadicipta kembali 
melakukan aktivitas dengan melanjutkan tanah HGB yang sudah diterlantarkan 
selama 20 tahun lebih. Warga yang sudah memanfaatkan tanah tersebut sebagai 
lahan pertanian merasa keberatan dan melakukan penolakan terhadap rencana 
PT SNN. Perusahaan telah melakukan penggusuran jalan yang akan digunakan 
untuk pembangunan agrowisata, resort, dan lapangan golf.

Kasus Konfilk Agraria antar warga Blok Kodeder, Desa Sinartanjung dan PTPN 
VIII Afdeling Mandalareh.

Pada Tahun 1950-an, lebih dari 92 KK membuka lahan yang saat itu masih hutan 
belantara dan semak belukar. Mereka kemudian membangun rumah untuk tem-
pat tinggal dan mengelola lahan untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi tersebut se-
karang bernama Kampung Kodeder. Lokasi masyarakat tersebut berdekatan den-
gan PTPN VIII Unit Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh. Pada Tahun 1960-an, 
ketika situasi politik memanas, atas saran dan kebijakan dari kepala desa (Kuwu) 
saat itu semua warga dipindahkan ke Dusun Panunjang. Kampung Kodeder yang 
ditinggalkan warga diekspansi oleh PTPN VIII Afdeling Mandalareh. Dengan ala-
san kelebihan bibit karet, pihak perkebunan kemudian menumpang melakukan 
penanaman di lahan yang biasa digarap oleh warga. Tanah/lahan tersebut kemu-
dian diklaim sebagai tanah HGU yang dikuasai PTPN VIII. HGU di Afdeling Man-
dalareh tersebut memiliki luas  12,06 ha dengan tiga lembar sertifikat HGU yang 
berakhir pada 31 Desember 1997. Akan tetapi pihak PTPN VIII Afdeling Mandalareh 
mengelola lahan seluas kurang lebih 395 Ha yang berarti melebihi luas berdasar-
kan HGU yang dimiliki.

Pada tahun 2010 terjadi pemekaran Desa Mulyasari. Dusun Pananjung dan Blok 
Kodeder masuk ke dalam wilayah admistrasi desa baru yang bernama Desa Sinar-
tanjung. Warga bekas penduduk Blok Kodeder melakukan rutinitas menggarap 
lahan seperti biasa yang berlangsung sampai tahun 2014. Warga pun statusnya 
masih dianggap sebagai penggarap lahan perkebunan. Pertengahan 2014 warga 
diminta untuk menghentikan aktivitas penggarapan oleh pihak PTPN VIII karena 
akan dilakukan penebangan pohon karet dan peremajaan kembali. Namun yang 
terjadi adalah pihak PTPN membabat habis tanaman milik warga yang sedang 
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digarap. Warga kehilangan sumber penghidupan karena lahan garapan sebagai 
satu-satunya mata pencaharian dikuasai oleh PTPN VII. Padahal lahan tersebut 
sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan ekonomi sehari-hari yang sema-
kin terhimpit dan sulit. Warga kemudian protes dan berjuang mengabil kembali 
lahan garapan milik mereka hingga sekarang tetapi selalu dihalang-halangi oleh 
pihak desa dan PTPN VIII. 

2) Petani Kutatandingan (Teluk Jambe) dan PT. Pertiwi Lestari

Pada Senin, 10 Oktober 2016 terjadi penggusuran dan pembabatan tanaman 
milik warga di Teluk Jambe. Penggusuran dan pembabatan ini dilakukan oleh PT. 
Pertiwi Lestari dengan tujuan untuk pembuatan jalan. Penggusuran dan pem-
babatan tanaman milik warga ini tidak diawali dengan pemberitahuan informasi 
sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa sepengetahuan dan 
persetujuan warga. Bahkan terjadi tindakan kekerasan dan ancaman yang dilaku-
kan oleh satuan keamanan dari PT. Pertiwi Lestari terhadap warga/petani (did-
ominasi oleh ibu-ibu) yang menghadang penggusuran dan pembabatan tanaman 
milik mereka. Lokasi tersebut merupakan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria. 

Padahal sebelumnya Bupati Karawang Achmad Dadang telah menerbit-
kan surat kepada Kepala Dinas Agraria Kabupaten Karawang dengan Nomor 
594.3/142-HUK tentang Penerbitan Sertifikat Hak Tanah untuk masyarakat desa 
di wilayah Kecamatan Teluk Jambe. Surat tersebut berdasarkan pertimbagan hu-
kum Ketua Pengadilan Negeri Karawang  tertanggal 16 Desember 2002 Nomor 
W.8.D.O.UM.0.10-2421, Perihal Pendapat Hukum Terhadap Kasus PT SAMP (Sum-
ber Air Mas Pratama) dengan masyarakat yang menguasai secara fisik tanah diatas 
lahan eks Tanah Eigendom Verponding 53, 54, 57, 693 atas nama N.V. Maatschappy 
tot Exploitatie der Tegalwaroelanden. Sebagai penegasannya Ketua PengadilanT-
inggi Jawa Barat tertanggal 2 Desember 2002 Nomor W.S.DG.HT.04.10.2163  men-
yarankan agar Pemerintah Kabupaten Karawang memerintahkan kepada Kepala 
Dinas Agraria untuk memproses sertifikat hak oleh masyarakat yang menguasai 
fisik tanah.

Namun Kepala Dinas Agraria tidak memproses surat dari Bupati Karawang un-
tuk mengeluarkan Serifikat Hak Milik tersebut sampai saat ini. PT Perkebunan 
Pertiwi Lestari dan Perum. Perhutani kemudian melakukan pengklaiman sepihak 
terhadap tanah negara yang sudah ditinggali (dikuasai secara fisik) oleh warga. 

Tanah tersebut sudah sejak lama diperuntukkan bagi pertanian guna me-
menuhi kebutuhan hidup warga. Perhutani tidak dapat menujukkan alat bukti 
yang sah bahwa mereka berhak atas tanah tersebut. Alas Hak PT. Pertiwi Lestari 
untuk menguasai tanah tersebut juga sangat lemah. Hal ini karena pada 22 April 
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2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memutuskan mengabulkan gugatan 
masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan amar pu-
tusan sebagai berikut.

a. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karawang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya 
tanggal 9 Februari 1998 atas nama PT Pertiwi Lestari seluas 328 Ha. 

b. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karawang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya 
tanggal 9 Februari 1998 atas nama PT Pertiwi Lestari. 

Namun sampai saat ini PT Perkebunan Pertiwi Lestari dan Perhutani terus 
melakukan usaha-usaha penguasan tanah secara paksa.

3) Petani Desa Marga Mekar dan Pokja Aset Desa 

Pokja dibentuk oleh Kepala Desa Marga Mekar untuk memverifikasi asset desa, 
salah satunya. Pokja meminta warga untuk mendaftarkan SPPT Pajak tanah agar 
bisa mendapatkan tanah garapan. Namun, tanah garapan yang diberikan oleh 
Pokja adalah tanah garapan yang sudah terlebih dahulu digarap warga/petani lain 
yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Contoh nya lahan garapan milik 
Pak Oo yang disewa oleh Dikdik, pada saat masa sewanya habis ternyata Dikdik 
tidak mau mengembalikan lahan tersebut dengan alasan sudah menjadi hak mi-
liknya karena sudah membayar pajak SPPT kepada pengurus Pokja.  Atau contoh 
lainnya adalah terjadinya pematokan sepihak terhadap tanah pak Chrama tanpa 
informasi apapun. Pokja tidak mempertimbangkan petani yang sudah terlebih da-
hulu menggarap, bahkan Pokja sengaja melakukan tidakan tersebut. Hal ini terjadi 
karena para petani yang sudah terlebih dahulu menggarap lahan telah bergabung 
di komunitas tani AGRA.

Para petani yang sudah lebih dahulu menggarap dan tergabung dengan AGRA 
diintimidasi oleh pihak Pokja dan diiming-imingi sertifikat agar mau membuat 
SPPT di Pokja. Saat menanyakan pengklaiman dan pengambilalihan lahan kepa-
da Pokja, petani malah mendapat tindak kekerasan dari Tim Pokja. Petani yang 
tergabung dalam AGRA kemudian melakukan musyawarah dengan Pokja agar ti-
dak melakukan pengklaiman sepihak dan mengembalikan tanah milik petani yang 
diambil alih Pokja. Para petani melakukan pencabutan patok yang dilakukan oleh 
Pokja. Saat sedang memeriksa beberapa lahan yang dipatok oleh Pokja terjadi adu 
argumen antara petani dengan Pokja yang berujung dengan perkelahian. Sebelum 
terjadi perkelahian perkelahian, petani yang tergabung di AGRA mendekati salah 
satu anggota Pokja (Iwan Empiw) dan menyampaikan bahwa Pokja tidak boleh 
melakukan intimidasi. Akan tetapi malah dibalas dengan ajakan untuk berkela-
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hi dan langsung mengeluarkan “golok” dari sarung yang berada di pinggangn-
ya. Untuk membela diri, salah satu anggota AGRA menahan tangan Iwan Empiw 
dan kawan yang lain memukulnya karena Iwan Empiw tetap bersikukuh untuk 
melakukan tindak kekerasan. Massa petani yang tergabung di AGRA kemudian 
mendatangi rumah anggota Pokja lainnya yaitu Sumpena dan Iwan untuk dimintai 
pertanggungjawaban atas sikap dari keduanya. 

Kondisi seperti kasus-kasus di atas menunujukkan bahwa lahan-lahan perta-
nian semakin berkurang. Banyak petani yang tidak memiliki tanah padahal masa 
depan pertanian ada pada petani. Lebih dari itu, bukan saja lahan pertanian yang 
diambil, tetapi tempat tinggal, sumber air bersih tidak luput dari penjarahan yang 
dilakukan secara sitematis. Suatu tindakan pemaksaan petani yang kehilangan 
tanahnya adalah dengan mengubahnya menjadi buruh sebagi komoditas penun-
jang produksi suatu industri. Kaum paling miskin bekerja menjadi kelas terendah 
dalam sektor informal dan hidup dalam komunitas pondok dalam wilayah-wilayah 
kumuh dan marjinal di kota-kota ( Jelinik 1977).8 

Hak atas pekerjaan yang layak, tempat tinggal, dan hak atas pemenuhan ke-
butuhan dasar menjadi terabaikan ketika tidak ada perlindungan hak atas tanah.  
Cita-cita kovenan ekonomi sosial budaya bahwa setiap individu menikmati hak 
ekonomi sosial dan budaya secarah utuh tidak terpenuhi. Negara telah melakukan 
pelanggaran HAM dengan mengabaikan serta tidak melakukan pemenuhan terh-
adap HAM sebagaimana kewajibannya.  

a. Kiriminalisasi Sebagai Senjata Ampuh dalam Perampasan Tanah

“Banyak rakyat ditangkap dan ditahan padahal mereka memperthankan ruang hidup”

Konversi lahan pertanian untuk industri, perkebunan, pertambangan, dan 
pembangunan infrastruktur menimbulkan konflik yang tidak terhindarkan. Kon-
filk antara rakyat dan perusahaan sebenarnya adalah konflik antara rakyat dan 
aparat keamanan, sebab aparat keamanan seperti perpanjangan tangan dari pe-
rusahan untuk berhadapan dengan rakyat. Perampasan tanah rakyat seringkali 
mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Apabila tindakan penolakan untuk 
mempertahankan tanah dilakukan oleh rakyat, maka tindakan tersebut merupa-
kan tindakan kriminal. Banyak rakyat ditangkap dan ditahan padahal mereka ha-
nya mempertahankan ruang hidupnya. Dengan demikian konflik agraria terjadi 
beriringan dengan tindakan kriminalisasi terhadap para petani/warga yang mem-
pertahankan tanahnya. 

Contohnya kasus konflik agraria yang terjadi antara warga Pasir Datar dan Su-

8 Noer fauzi Rahman, 2015, “Panggilan Tanah Air”, hal 7
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kamulya dengan PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN). Setalah tanah HGB diterlantar-
kan selama 20 tahun, PT. Surya Nusa Nadicipta kembali memanfatkan tanah HGB 
untuk usaha agrowisata, resort, dan lapangan golf. Saat pembukaan jalan untuk 
proses pembangunan, warga yang keberatan karena dirasa akan merusak lahan 
pertanian mengakibatkan warga dikriminalisasi. Peristiwa tersebut menyebabkan 
satu petani dijadikan tersangka.

Selain itu ada juga kriminalisasi terhadap 10 petani dengan masalah yang sama 
yaitu konflik agraria antara warga/petani Pasir Datar dan Sukamulya dengan PT. 
Surya Nusa Nadicipta. Peristiwa ini terjadi setelah penetapan satu orang petani 
sebagai tersangka. Kriminalisasi 10 petani ini bermula dari informasi yang di-
peroleh warga bahwa pada Rabu 2 Agustus 2017, warga yang bernama H. Solihin 
dipanggil pihak perusahaan untuk menyerahkan lahan garapan. Sebalumnya H. 
Solihin diberitahu oleh pihak perusahan bahwa pihak mereka telah melaporkan 
H. Solihin. H. Solihin yang sudah tua bersedia mengembalikan lahan asalkan tidak 
dilaporkan kepada pihak yang berwajib. H. Solihin kemudian bersama dengan pi-
hak perusahan berangkat ke Polres untuk mencabut laporan.  Mereka datang ke 
Polres Pelabuhan Ratu pada pukul 03.00 WIB, namun karena belum ada pemang-
gilan akhirnya H. Solihin dipulangkan. Informasi tersebut pun langsung menyebar 
dan secara spontan masyarakat mendatangi kantor perusahaan.

Warga mengkhawatirkan adanya upaya menakut-nakuti dan mengintimidasi 
H. Solihin. Khawatir karena tidak ada kabar tentang H. Solihin maka warga mem-
beri waktu dua jam kepada pihak perusahan agar H. Solihin dikembalikan dan 
tidak dipaksa untuk melepaskan lahannya. Padahal saat itu lahan sedang dalam 
kondisi status quo dan sedang dimediasi oleh pihak BPN. Sekitar pukul 20:00 WIB 
hampir ratusan warga sudah memenuhi kantor perusahaan dan meminta H.So-
lihin segera dikembalikan. Kedatangan warga mendapatkan jawaban yang tidak 
mengenakkan dari pihak perusahaan sehingga secara spontan merekapun ter-
pancing emosinya. Massa sulit dikendalikan, beberapa tokoh masyarakat mencoba 
meredam warga dan melindungi karyawan perusahaan dari amukan massa. War-
ga kemudian melampiaskan amarahnya dengan melakukan pengrusakan kantor. 
Oleh karena jumlahnya yang banyak sehingga para tokoh masyarakat sulit untuk 
meredam emosi warga. 

Pasca kejadian tersebut, pada Jumat 4 Agustus 2017, Polres Sukabumi melaku-
kan pemeriksaan terhadap 8 petani tanpa surat panggilan. Pada 9 Agustus 2017, 
Polres Sukabumi melakukan pemeriksaan terhadap  petani dengan surat panggi-
lan dengan status sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, 10 orang petani 
ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pengrusakkan dan pembakaran kantor 
milik PT Surya Nusa Nadicipta Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi yang 
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bergerak di bidang agrowisata dengan ancaman pasal 160 jo 170 KUHP. Dengan 
ditangkapnya 10 orang petani membuat warga lainnya menjadi khawatir dan keta-
kutan lahan garapan mereka diambil. 

Kriminalisasi juga terjadi pada kasus Petani Kutatandingan (Telukjambe) dan 
PT. Pertiwi Lestari yaitu berupa penggusuran dan pembabatan tanaman milik 
warga. Penggusuran dan pembabatan dilakukan oleh PT. Pertiwi Lestari dengan 
tujuan pembuatan jalan yang dikawal oleh aparat kepolisian. Penggusuran dan 
pembabatan tanaman warga tidak diawali dengan pemberitahuan informasi sebel-
umnya sehingga tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa sepengetahuan 
dan persetujuan warga. Warga merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan 
oleh PT Pertiwi Lestari dengan melakukan penghadangan. Bentrok antara kedua 
belah pihak pun tidak terhindarkan. Aparat kepolisian melerai bentrok tersebut 
sehingga kedua belah pihak menarik diri. 

Dengan adanya bentrok tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan pen-
angkapan terhadap warga/petani sebanyak 58 orang secara terpisah. Pada 11 Ok-
tober 2017 tepatnya malam hari, 9 orang dari warga yang ditangkap, kemudian 
dilepaskan dengan kategori masih dibawah umur. Sisanya kurang lebih 36 orang 
dilepaskan di waktu siang hari pada Rabu 12 Oktober 2017. 15 orang kemudian 
ditetapkan sebagai tersangka, 11 orang akhirnya menjadi terdakwa dan menjal-
ani persidangan. Setalah menjalani rangkaian persidangan, akhirnya hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara memutuskan perkara dalam amar putusannya 
memvonis bebas lima orang petani, sementara 6 lainya divonis masing-masing 
satu orang petani 1 tahun penjara, satu orang lagi divonis 7 bulan kurungan, 3 
orang lagi divonis 5 bulan kurungan dan satu orang petani lagi divonis 8 bulan 
kurungan. Semuanya divonis dengan pemotongan masa tahanan. Sebelumnya 11 
petani tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan pengroyokan 
terhadap petugas keamanan PT. Pertiwi Lestari.

Penangkapan terhadap petani/warga yang sedang mempertahankan tanahnya 
bisa menjadi alat jitu dalam perampasan tanah. Kebanyakan warga sangat takut 
ketika berurusan dengan aparat kepolisian, apalagi dituduh melakukan tindak pi-
dana. Perkataan ditangkap atau dipenjara menjadi momok yang menakutkan bagi 
warga. Banyak hal yang terbayang di kepala mereka, sebut saja tidak dapat beker-
ja, meninggalkan keluarga, terkurung, disiksa dan pikiran lain yang mendukung 
setiap orang tidak ingin dipenjara. Warga menjadi takut untuk mempertahankan 
tanah dan membela hak-hak mereka. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman 
untuk menjalani kehidupannya, termasuk mempertahankan hak untuk hidup.
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3. Pola Pelanggaran HAM Isu Perburuhan 

Berbicara buruh dalam konteks ekonomi politik tidak terlepas dari narasi besar ten-
tang perampasan tanah rakyat. Keduanya merupakan desain sebagai syarat terpenuhin-
ya akumulasi kapital. Petani-petani yang kehilangan tanahnya tanpa pilihan, secara su-
karela mengikhlaskan dirinya sebagai buruh.  Buruh merupakan satu elemen penting 
dalam rantai produksi pabrik. Target produksi yang direncanakan akan berjalan ses-
uai apabila para buruh dengan displin mengerjakan tugasnya, sehingga target produksi 
menghasilkan akumulasi nilai. Apakah keuntungan pabrik sejalan dengan kesehjahter-
aan buruh? Inilah pertanyaan yang tidak ada habisnya dibicarakan. Buruh dihadapkan 
pada sistem perburuhan yang menindas. Mulai dari upah murah, sistem kerja kontrak, 
outsorcing, kekerasan seksual, tidak adanya jaminan kesahatan, dan hak-hak yang seha-
rusnya dinikamati buruh sebagai keharusan menunjang hidup layak. 

Jawa Barat merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Karawang, 
Bekasi, Purwakarta, Indaramayu, Kabupaten Bandung, dan beberapa kabupaten kota 
lainnya merupakan daerah-daerah kawasan industri, seperti industri manufaktur, jasa, 
dan ekstraktif. Dalam satu tahun ini problematika perburuhan tidak ada habis-habisn-
ya, selain beberapa permasalahan klasik yang sering dihadapi buruh. Politik upah mu-
rah dan pemutusan hubungan kerja sepihak membuat peningkatan standar hidup lay-
ak sulit dilakukan. Industri nasional dikendalikan oleh pasar akibat adanya liberalisasi 
ekonomi menjadikan buruh sebagai komoditi yang dihargai murah. Padahal hak atas 
hidup yang layak adalah hak setiap warga negara termasuk buruh. Lalu bagaimanakah 
posisi negara? Jika dilihat dari sejarah perburuhan di Indonesia, negara telah meng-
abaikan dan melakukan pelanggaran HAM atas terjadinya eksploitasi buruh. Negara 
yang seharusnya memastikan perlindungan terhadap buruh, baik perlindungan upah 
yang layak, pemenuhan hak-hak normatif sebagai bagian dari peningkatan kejahteraan, 
malah terlibat dalam sistem perburuhan yang menindas. 

Kebijakan yang dikeluarkan negara hanya merawat penderitaan buruh. Hadirnya 
PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah bentuk kebijakan yang  hanya tidak 
memberi kepastian bagi para pekerja dalam mencapai kesejahteraannya tetapi merupa-
kan bentuk intervensi negara yang malah memberi ruang-ruang eksploitasi bagi para 
pekerja. Dalam PP No. 78, Penetapan upah ditentukan dengan formula kenaikan upah 
hanya dibatasi oleh inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tanpa melibatkan 
pendapat serikat. Hal ini merupakan “pengebirian” hak pekerja untuk menentukan 
hidupnya sendiri dalam menentukan upah minimum. Hal ini jelas bertentangan dengan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Buruh dan Konvensi, ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Kasus-kasus perburuhan yang ditangani oleh LBH Bandung menunjukkan bahwa 
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problematika yang dihadapi buruh tidak ada tanda-tanda perbaikan. Persolan upah 
murah, PHK buruh yang sakit, buruh digugat saat menjalankan hak konstitusional, pe-
langgaran oleh BUMN, dan nota pemeriksaan Disnakers yang mandul adalah beberapa 
persolan yang muncul dibeberapa kasus. 

a. Tidak Adanya Perlindungan Upah 

“Upah layak adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh negara untuk memastikan 
seorang individu menikmati kehidupan yang layak dan tidak terjerat kemiskinan”

Pada 22 November 2016, Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/ Kep.1076-Bang-
sos/2016 tentang UMP Jabar 2017  menetapkan UMP Jabar 2017 sebesar Rp 1.420.624,29. 
Penetapan ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 
89 ayat 1 dan 3 dan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh gubernur di Indonesia (No. 
500/3859/SJ, 17 Oktober 2016) tentang hasil evaluasi penetapan upah minimum tahun 
2016 dan persiapan penetapan upah minimum tahun 2017. Selain itu dasar penetapan 
ini di dasarkan pada Surat Menaker RI No. B.175/Men/PHIJSK-Upah/X, 17 Oktober 2016 
tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik 
bruto tahun 2016.

Sedangkan untuk Upah Minimum Propinsi Jawa Barat tahun 2018, telah ditetapkan 
sebesar Rp 1.544.360,67 melalui SK No. 561/Kep.1020-Yanbangsos/2017 yang telah ditan-
datangani oleh Gubernur. Penetapan ini masih menggunakan PP No 78 dengan patokan 
inflasi nasional. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, penetapan upah minimum pal-
ing tinggi sebesar Rp 3.919.291 dan upah minimum paling rendah sebesar Rp 1.558.793. 
Kondisi tersebut menujukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan ter-
hadap upah yang layak, sebab membiarkan penentuan upah diserahakan kepada me-
kanisme pasar.

Penetapan upah minimum tersebut mendapat penolakan dari beberapa serikat bu-
ruh. Mereka melakukan aksi demostrasi di depan Gedung Sate (Kantor Gubernur Jawa 
Barat) pada 21 November 2017.  Penolakan tersebut karena angka upah minimum tidak 
memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari. Selain upah minimum provinsi, mereka 
juga melakukan penolakan terhadap upah padat karya yang juga jauh dari kata layak. Hal 
ini dikarenakan kondisi upah minimum yang rendah, malah diperparah dengan adan-
ya upah padat karya yang jauh dari upah minimum. Karena upah minimu adalah upah 
terendah yang diterima oleh buruh. Pemerintah telah menyepakati skema pengupahan 
khusus untuk industri padat karya pada sektor garmen di Jawa Barat. Sekema Peneta-
pan upah padat karya menujukan pemerintah mendukung perusahan untuk tidak me-
menuhi tanggung jawab memenuhi upah layak dengan alasan mencegah bangkrutnya 
perusahan.
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 Upah layak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk memastikan 
seorang individu menikmati kehidupan yang layak. Undang-undang No 11 Tahun 2005 
pasal 7 menyebutkan bahwa 

 “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi 
kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (a) Bayaran yang 
memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya: 1. Upah yang adil dan imbalan 
yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, 
khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah 
daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang 
sama, 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Kovenan ini.”

b. Tidak Adanya Perlindungan Hukum bagi Buruh Yang Sakit dan Kriminalisasi 
buruh

Zaky Yamani bekerja sebagai jurnalis di PT. Pikiran Rakyat Bandung sejak tahun 
2002. Selama bekerja, Zaky melakukan pekerjaannya dengan kinerja yang baik sehingga 
mendapatkan beberapa promosi jabatan. Diantaranya promosi sebagai Asisten Redak-
tur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pikiran Rakyat Bandung Nomor: 340/ A-II/ 
DIR-PRB/ 2011 tertanggal 23 September 2011. Selain itu, sebagai Asisten Redaktur Pen-
didikan Harian Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pikiran Rakyat Band-
ung Nomor: 037/ A-II/ DIR-PRB/ 2012 tertanggal 1 April 2012. Sejak Januari 2016, Zaky 
mengalami gangguan berupa mimpi buruk terus-menerus, emosi yang meledak-ledak, 
marah-marah dengan tiba-tiba, serta insomnia berkepanjangan. 

Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan fisik dan menghambat kemampuan 
bekerja, sehingga pada bulan April 2016 Zaky berinisiatif memeriksakan diri ke dokter 
melalui jalur asuransi Inhealth yang ditunjuk oleh PT Pikiran Rakyat. Hasil pemeriksaan 
dokter umum Inhealth menyebutkan Zaky diduga mengalami gangguan psikologis dan 
dirujuk ke psikiater di Rumah Sakit Borromeus. Namun Rumah Sakit Borromeus men-
yatakan layanan psikiater Zaky tidak termasuk tanggungan dari asuransi Inhealth. Maka 
pada 20 April 2016 Zaky berinisiatif memeriksakan diri ke Biro Pelayanan dan Inovasi 
Psikologi (BPIP) Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, dengan biaya sendiri.

Dari hasil konseling, gangguan psikologis yang dikeluhkan Sdr. Zaky Yamani mer-
upakan akibat dari adanya perasaan tertekan atau stress berkepanjangan yang dira-
sakan olehnya. Adapun hasil tes tersebut diantaranya;

1) Sumber stress yang paling besar berasal dari pekerjaanya saat ini, yaitu merasa 
frustasi dan terus merasa tidak puas dengan tugas dan perannya saat ini. Ia 
terus merasa kecewa dan tidak merasakan kepuasan kerja ketika menjalani 
fungsi dan perannya selama bekerja.



44 - Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2017

2) Rasa kecewa berkepanjangan yang tidak ada penyelesaian yang tepat 
mengakibatkan munculnya perasaan tertekan karena tidak dapat ia tolerir 
lagi. Saat ini, yang ia rasakan adalah perasaan tertekan karena tidak dapat 
menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapannya.

3) Sekalipun perasaan yang dihayatinya tersebut adalah hasil persepsi dirinya 
sendiri, karena sebenarnya lingkungan tidak memberikan penilaian negatif 
terhadap dirinya, namun ia terus menerus merasa bahwa dirinya tidak berhasil, 
hal ini terutama ketika ada komentar atau umpan balik tentang fungsi dan 
perasaannya sebagai atasan yang bukan tidak mungkin dinilai sebagai atasan 
yang kurang memberikan arahan kepada rekan kerja dibawahnya.

4) Keluhan pisikologis yang dirasakannya merupakan akibat dari stress kerja 
yang berkepanjangan pada dirinya. Sebagai dampaknya, terlihat pada reaksi 
fisik yang menjadi lemah, reaksi psikologis dalam bentuk ekspresi emosi yang 
cenderung ekstrim yaitu dengan marah atau diam tidak melakukan apapun, 
mudah tergugah perasaannya, antara lain dengan sedih secara tiba-tiba, 
gelisah, mudah marah, tidak berdaya, serta munculnya perubahan perilaku 
yakni sulit konsentrasi. Mimpi buruk yang dialami merupakan cerminan dari 
kondisi perasaan yang tertekan.

Hasil tersebut kemudian dilaporkan Zaky kepada Pemimpin Redaksi. Berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi PT Pikiran Rakyat Bandung No. 002/A-II/DIR-PRB/2016 ten-
tang Perhitungan Manfaat Program Restrukturisasi, Zaky meminta izin untuk mengi-
kuti program pensiun dini karena sedang sakit gangguan psikologis dan stress. Pemi-
mpin Redaksi yang pada saat itu dijabat oleh Islaminur Pempasa mengizinkan Zaky 
untuk mengikuti program pensiun dini dan berjanji akan meneruskannya ke direksi PT. 
Pikiran Rakyat Bandung secara lisan. Beberapa bulan kemudian terjadi mutasi Pemi-
mpin Redaksi di Harian Umum Pikiran Rakyat dari Islaminur Pempasa kepada Rahim 
Asyik.  Mutasi Pemimpin Redaksi di Harian Umum Pikiran Rakyat ini berakibat pada 
tidak adanya kejelasan tentang permohonan pensiun dini yang telah diajukan oleh Zaky

Permohonan pensiun dini Zaky tiba-tiba ditolak oleh PT. Pikiran Rakyat. Penolakan 
tersebut mengabaikan surat sakit beserta hasil pemeriksaan rumah sakit tentang kondi-
si kesehatan yang dialami Zaky. Sebelumnya PT. Pikira Rakyat tidak menyediakan pe-
layanan kesehatan kepada Zaky Yamani, yang diharuskan melakukan pemeriksaan lan-
jutan. Dengan kondisi sakit, PT. Pikiran Rakyat tetap mempekerjakan Zaky Yamani di 
posisi yang beban kerjanya berat. Selama sakit, Zaky Yamani tidak masuk kerja karena 
kondisinya yang tidak bisa menerima pekerjaan dengan beban kerja yang berat. 

PT. Pikiran Rakyat kemudian memberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 kepada 
Zaky Yamani yang tidak masuk kerja. Zaky menanggapi surat tersebut dengan megirim-
kan surat tanggapan sebanyak tiga kali serta menyampaikan alasan dirinya tidak masuk 
kerja karena kondisi kesahatan yang memburuk. Kondisi kesehatan Zaky tidak dihirau-
kan oleh PT. Pikiran Rakyat dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ter-
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hadap Zaky. PT. Pikiran Rakyat menganggap bahwa sakit yang dialami oleh Zaky bukan 
diakibatkan oleh hubungan kerja dan tidak masuk dalam ketentuan kesehatan dan kes-
elamatan kerja (K3).  

Zaky merasa keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang dialaminya. Hal itu 
karena  PT Pikiran Rakyat telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 153 Un-
dang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : 

1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus; 

b. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau 
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka 
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Zaky kemudian melakukan melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 
untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Mediasi dengan Surat No. 567/ 
3563- Disnaker, kemudian mediator menganjurkan  yang pada intinya sebagai berikut:

1) Agar Pihak Pekerja (Zaky) dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan atas dasar Pekerja sakit berkepanjangan dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya.

2) Agar Pihak Perusahaan dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan.

Zaky menyepakati dan mengikuti hasil anjuran mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota 
Bandung dengan alasan kondisi kesehatan dan gangguan psikologis, namun pihak PT. 
Pikiran Rakyat menolak untuk mengikuti hasil anjuran mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota 
Bandung. Maka Zaky mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) kepada PT.Pikiran Rakyat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Penga-
dilan Negeri kelas IA Bandung.

Hal yang menarik dari kasus ini adalah gangguan psikologis yang dialami oleh jurna-
lis belum dimasukan dalam ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja. Padahal peker-
jaan jurnalis berpotensi mengalami ganguan psikologis, sebab model pekerjaan menu-
lis berita dengan batas waktu yang ditentukan terkadang membuat jurnalis mengalami 
stress. Bekerja dengan tenggat waktu tertentu membuat jurnalis merasa frustasi apabila 
hasil kerjanya tidak memuaskan. Kondisi ini yang sekarang dialami oleh Jurnalis Zaky 
Yamani dan mungkin akan dialami oleh jurnalis lainnya.
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Selain kasus PHK jurnalis yang sakit, LBH Bandung juga menangani kasus tentang 
kriminalisasi buruh. Seperti persolan yang dihadapi oleh Maryanto, dkk. Mereka adalah 
buruh juru antar (sopir) di PT. Metro Tara dengan merek dagang (METRO PARCEL SER-
VICE). Mereka rata-rata bekerja sejak tahun 2009. Saat melakukan pekerjaannya, so-
pir membutuhkan tenaga asisten yang membantu pekerjaan bongkar dan muat barang. 
Pada tahun 2016 perusahaan sempat menyediakan tenaga asisten sopir, namun tiba-tiba 
perusahaan tidak menyediakan lagi tenaga asisten yang dibutuhkan untuk optimalisasi 
pekerjaan. Para sopir mengeluhkan tidak adanya kebijakan asisten sopir kepada atasan 
yaitu Pak John Padur sebagai kepala pool. Mereka merasa pekerjaan yang dikerjakan 
terasa berat dan lama. 

Permasalahan asisten sopir pun menjadi kekhawatiran perusahaan. Kemudian Pak 
John menginstruksikan untuk mencari kuli dari luar perusahaan, serta membuat ket-
erangan kuli. Terkadang para sopir harus berperan ganda sekaligus sebagai asisten 
bongkar muat barang dan membuat keterangan kuli untuk mengisi kekosongan peran 
muat bongkar barang. Namun pada saat ini, keterangan kuli yang diperintahkan oleh 
Kepala Pool menjadi permasalahan karena terjadinya kerugian besar yang dialami peru-
sahaan. Perusahan pun menuduh telah terjadi dugaan penggelapan dan penipuan. Para 
buruh pun menjadi korban dari kerugian yang dialami perusahan. Mereka dilaporkan ke 
polisi dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan. Padahal para sopir tidak 
tahu akan seperti ini karena mereka hanya mengikuti perintah atasan.

Selama bekerja sebagai sopir di PT. Metro Tara mereka tidak mendapatkan jaminan 
hak-hak normatif seperti jaminan kecelakaan, uang lembur, cuti, dll. Para sopir juga 
bekerja selama 24 jam dengan status kerja yang tidak jelas dan upah yang tidak sesuai. 
Selain itu, perusahan juga melakukan penonaktifan jaminan sosial dan kesehatan. Para 
buruh diantaranya Sebumi mengadukan PT. Metro Tara kepada Disnaker terkait status 
kerja bahkan sudah keluar nota dari Disnaker namun tidak digubris oleh pihak perusa-
haan.

c. Pelanggaran oleh BUMN dan Nota Pemeriksaan Disnaker Yang Mandul

BUMN sebagai presentasi dari negara seharusnya menjadi contoh bagaimana 
hubungan industrial yang baik berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Namun 
faktanya perusahaan-perusahaan plat merah tersebut malah menjadi contoh buruk 
bagi perusahaan swasta dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hak pekerjanya. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN  antara lain status 
hubungan kerja, upah lembur, waktu kerja, pengupahan, jaminan kesehatan dan 
kecelakaan kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
yang melanggar hukum, PHK secara sepihak, dan tidak memberikan kompensasi PHK. 
Adapun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN yang ditangani oleh 
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LBH Bandung adalah sebagai berikut.

1) PT. Pertamina Patraniaga dan Awak Mobil Tangki (AMT)

Yang baru-baru ini terkuak dan masih menghangat adalah penindasan yang dilaku-
kan oleh PT. Pertamina Patraniaga terhadap awak mobil Tangki (AMT). Awak mobil tan-
gki Pertamina dipekerjakan secara outsourcing sejak tahun 2007, dengan perusahaan 
vendor yang selalu berganti setiap dua tahun. Awak mobil tangki dipekerjakan dengan 
status pekerja waktu tertentu dengan pekerjaan melebihi 8 jam kerja tanpa ada upah 
lembur. Selain itu, awak mobil tangki Pertamina tidak mendapatkan uang makan dan 
uang transport pada saat libur hari raya. Pekerjaan mereka juga selalu digantikan oleh 
pekerja sementara yang tidak jelas diatur dalam perjanjian kerja bahkan upahnya tidak 
dibayarkan. 

Pada saat awak mobil tangki mengalami kecelakaan, resiko dan biaya rumah sakit 
ditanggung sendiri tanpa adanya klaim asuransi dan penanggulangan dari pihak peru-
sahaan. Terkadang dari peristiwa kecelakaan tersebut ada yang berujung PHK sepihak. 
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibayarkan tidak tepat waktu, bahkan ada 
yang telah terdaftar akan tetapi nomor anggotanya tidak aktif. Saat memasuki usia pen-
siun, awak tangki tidak mendapatkan uang pensiun, apabila ada awak mobil tangki yang 
meninggal dunia tidak mendapatkan tunjangan kematian.

Awak mobil tanki (AMT) mempunyai peranan penting dalam supply chain pasokan 
BBM nasional. Mereka berada di garis terdepan mendistribusikan BBM dari depot ke 
SPBU-SPBU yang melayani masyarakat. Namun hal itu tidak menjamin hak-hak mere-
ka dipenuhi oleh perusahaan sekaliber Pertamina. Kondisi kerja para AMT sangat tidak 
layak, mereka bekerja tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan K3, bekerja lebih 
dari 12 jam tanpa upah lembur, outsourcing, dan bertahun-tahun statusnya adalah bu-
ruh kontrak. Berbagai upaya menuntut hak-hak pekerja telah dilakukan oleh para buruh 
AMT yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI). 
Mulai dari perundingan, mogok nasional hingga demonstrasi di gedung Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN. 

Dirjen PHI pun telah mengeluarkan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa 
Pertamina Patraniaga dan perusahaan vendornya telah melakukan pelanggaran terha-
dap hak-hak pekerja dan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan soal penyer-
ahan sebagian pekerjaan. Namun pihak perusahaan tidak bergeming, justru sebaliknya 
malah mem-PHK secara sewenang-wenang seperti yang terjadi pada buruh AMT depo 
Padalarang dan depo Gedebage. Pihak Disnaker Bandung dan Disnaker Kab. Bandung 
Barat serta pengawasan Disnakertrans Prov. Jabar  yang seharusnya menjadi harapan 
para buruh untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan sesuai fungsi dan kewajibannya 
tidak berbuat apa-apa dan hanya saling lempar tanggung jawab.  Nasib para buruh AMT 
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masih tidak jelas. Hak-hak konstitusi mereka atas pekerjaan dan penghidupan yang lay-
ak diinjak-injak oleh negara.

2) Pelanggaran PT Jasamarga Cabang Purbaleunyi

Pada 25 September 2013, PT Jasamarga melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia menyam-
paikan alur proses bisnisnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dimana perusahaan 
secara sepihak menetapkan pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan proses pro-
duksi menjadi pekerjaan/kegiatan penunjang dan dapat dialihkan kepada perusahaan 
lain (penyedia jasa tenaga kerja). Merasa keberatan dengan hal tersebut, sebab peker-
jaan seperti pengumpul jasa tol, penghitung tiket dan administrasi, dimana pekerjaan 
tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
proses produksi sehingga pekerjaan tersebut tidak boleh dialihkan oleh pemberi kerja 
kepada perusahaan lain. Pekerja melalui Serikat Pekerja (SP) meminta dilakukan Bipar-
tit dengan perusahaan pemberi kerja (PT Jasamarga Cabang Purbaleunyi) sebanyak tiga 
kali yaitu pada 02, 17, dan 29 Oktober 2013. Perundingan tersebut terkait Pokok-pokok 
Ketenagakerjaan (Status hubungan kerja dan perjanjian kerja). 

Pihak buruh berpendapat pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja (PT Jasamar-
ga) melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59, 65 dan 
66. Namun dari ketiga perundingan tersebut tidak menemukan kesepakatan. Pada 15 
Nopember 2013, terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh Koperasi Jasamarga Bhakti VI 
terhadap pekerja dengan alasan koperasi tidak mendapatkan tender pemborongan dari 
pemberi kerja (PT Jasamarga). Pada bulan Nopember 2013, PT Jasamarga mengalihkan 
pekerja untuk jabatan petugas pengumpulan tol yang semula oleh Koperasi Jamarbhakti 
VI kepada PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (PT. JLJ). Namun PT. JLJ mensyaratkan pem-
batasan usia maksimum 33 tahun.

Dari tahun 2013 sampai dengan 2015, pekerja yang mengajukan surat lamaran baru 
ke PT JLJ melakukan hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
selama 2 (dua) tahun dengan masa kerja 0 (nol) tahun. Pada 02, 12, dan 17 Desember 2013, 
para pekerja melalui Serikat Pekerja (SP) meminta dilakukan Bipartit dengan perusa-
haan pemberi kerja (PT Jasamarga) terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh Kopera-
si. Dalam ketiga pertemuan tersebut baik pihak pemberi kerja (PT Jasamarga) ataupun 
pihak penyedia jasa tenaga kerja (Koperasi) saling lempar tanggung jawab terkait PHK 
sepihak tersebut. 

Pada 12 Maret 2014, para pekerja melalui serikat pekerja melaporkan dan mengadu-
kan pihak perusahaan pemberi kerja dan penyedia jasa tenaga kerja (PT Jasamarga dan 
Koperasi Jamarbhakti VI) kepada Dirjen Pengawasan dan Norma Kerja Kementerian 
Tenaga Kerja (Dirjen PNKJ Kemenaker RI) atas pelanggaran-pelanggaran UU No. 13 ta-
hun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59, 64, 65, 66, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 88, 92 dan 93.
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Pada 22 Maret 2014, para pekerja melalui serikat pekerja meminta dilakukan perund-
ingan Tripartit dengan mediator Disnaker Provinsi Jawa Barat terkait PHK sepihak, na-
mun pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan.

Pada 30 Mei 2014, terbit nota pemeriksaan dari Dirjen PNKJ Kemenaker RI, diantara-
nya menyatakan : “Bahwa saudara (PT Jasamarga) telah menyerahkan sebagian pelaksa-
naan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan dan penyedia 
jasa pekerja/buruh antara lain meliputi: Pengumpul jasa tol, penghitung tiket dan ad-
ministrasi, dimana pekerjaan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi sehingga pekerjaan tersebut tidak boleh 
dialihkan oleh Pemberi Kerja kepada perusahaan lain. Akibat hukum dari penyimpan-
gan tersebut, sesuai ketentuan pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat (4) Undang-undang No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja pekerja/
buruh dengan perusahaan penerima pemborongan dan/atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih kepada perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini PT Jasamarga 
(Persero).”  

“Terkait PHK yang dilakukan oleh Koperasi Jasamarga Bhakti VI hal tersebut diduga 
tidak sesuai dengan pasal 151 ayat (3) dan jo pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.” 

Namun Nota pemeriksaan dari Dirjen PNKJ Kemenaker tidak dierspon oleh PT Jasa-
marga dan membiarkan nasib buruh terkatung-katung.  Semenjak Nota pemeriksaan 
dikeluarkan pada 30 Mei 2014 sampai tahun 2017, para buruh masih memperjuangkan 
kepastian dan keadilan sesuai dengan hasil nota pemeriksaan.

d. Gugatan terhadap aksi mogok Buruh yang sah dan Upaya Pemberangusan 
Serikat Pekerja

Demonstrasi dan aksi mogok yang dilakukan oleh para buruh yang terhimpun di da-
lam Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indo-
nesia (FSPMI ) Kabupaten Bandung pada 21-22 September 2016 berujung gugatan atas 
dasar Perbuatan Melawan Hukum di Kabupaten Bandung dengan tuntutan kerugian se-
besar Rp.200.000.000 sebagai kerugian materiil, dan Rp.1.000.000.000 sebagai keru-
gian Immateriil. Upaya gugatan ini dilakukan oleh perusahaan yang bernama PT. Panca 
Buana Abadi yang merasa dirugikan atas aksi demonstrasi tersebut. Dasar atau dalil 
yang dikemukan oleh perusahaan adalah karena tindakan demonstrasi atau tindakan 
mogok kerja tersebut dianggap melawan hukum dan kemudian mengakibatkan keru-
gian pada perusahaan.  
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Tetapi akar masalah yang menjadi pokok perkara sesungguhnya adalah soal Perse-
lisihan Hubungan Industrial dimana aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh ada-
lah tindakan yang dilakukan akibat tidak pernah terjadi sebuah kesepakatan dari setiap 
musyawarah antara buruh dan perusahaan soal hak-hak buruh itu sendiri. Tuntutan 
buruh dalam demonstrasi tersebut merupakan tuntutan yang telah dijamin dalam un-
dang-undang. Fakta yang terjadi di persidangan dan telah dibuktikan oleh buruh bahwa 
antara buruh dan perusahaan telah melakukan perundingan dan musyawarah sebanyak 
3 kali yaitu pada 24 Februari 2016, 20 Mei 2016, dan 30 Mei 2016. Pertemuan tersebut di-
hadiri oleh perwakilan perusahaan, akan tetapi hasil pertemuan tidak pernah dijalank-
an oleh perusahaan. 

Buruh menuntut hak-hak pekerja berupa pendaftaran seluruh pekerja PT. Panca 
Buana Abadi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Selain itu bu-
ruh juga menuntut agar seluruh karyawan menjadi pekerja tetap dan dibayar upah atau 
gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota), yang sah dan legal atau dibenarkan oleh Pera-
turan Perundang-undangan yang berlaku. Demonstrasi yang dilakukan buruh adalah 
aksi yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Buruh sebelum melaksanakan aksi 
demonstrasi terlebih dahulu telah menyampaikan pemberitahuan aksi kepada pihak-pi-
hak terkait termasuk kepada pihak perusahaan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum 
menyatakan:  “Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak a. 
mengeluarkan pikiran secara bebas, b. memperoleh perlindungan hukum”

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Men-
yampaikan Pendapat Dimuka Umum menyatakan:  “Unjuk rasa atau demonstrasi ada-
lah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan 
lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”; Bahwa Pasal 1 an-
gka 23 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:   
“Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan se-
cara bersama-sama dan/ atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan 
atau memperlambat pekerjaan”

Pada Putusannya Majelis Hakim menolak gugatan perusahaan untuk seluruhnya. Pe-
nolakan gugatan ini merupakan sebuah hal yang harus dijadikan pelajaran bagi publik 
terutama buruh bahwa aksi demonstrasi adalah aksi yang dijamin oleh Undang-undang 
dan tiada pihak manapun yang dapat menggugat setiap aksi demonstrasi atau mogok 
kerja yang dilakukan oleh buruh selagi aksi tersebut adalah aksi yang sah secara hukum.
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4. Pola Pelanggaran HAM di Isu Miskin Kota

“Hak atas kota bukan sekedar hak atas sumber daya urban (kesehatan, pendidikan, 
transportasi publik, atau kebutuhan bahan pokok) tetapi hak warga, termasuk warga 
miskin kota, untuk ikut menentukan bagaimana cara mereka hidup di kotanya”

Setahun belakangan ini isu perkotaan di Kota Bandung diramaikan dengan kasus 
penggusuran dan ancaman penggusuran. Setidaknya ada beberapa kasus yang tercatat 
dan ada 2 kasus yang ditangani oleh LBH Bandung. Kasus yang sedang ditangani oleh 
LBH Bandung adalah ancaman penggusuran warga Dago Elos dan ancaman penggusu-
ran warga Tamansari dengan total warga terdampak berjumlah sekitar 538 kepala kelu-
arga dan lebih dari seribu (1000) jiwa.

Dalih yang melatarbelakangi penggusuran mungkin bermacam-macam, mulai dari 
penataan kawasan kumuh, menempati lahan tanpa izin, pembangunan kawasan hijau, 
pembangunan jalan, dan lain-lain. Namun apabila ditelisik lebih dalam ada kesamaan 
dibalik semua tujuan itu, yaitu melipatgandakan nilai materiil tanah. Kota Bandung yang 
diproyeksikan sebagai kota jasa dan kota wisata mendorong kebijakan pembangunan 
yang dikeluarkan Pemerintah Kota berorientasi pada kepentingan bisnis dan akumula-
si profit. Penampilan kota harus dipercantik walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Semua yang mengganggu nilai estetika kota harus dihilangkan termasuk 
pemukiman warga.

Cerita tentang kota adalah cerita tentang pertarungan, baik itu itu perebutan ru-
ang hingga ke perebutan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Namun dengan beru-
bahnya struktur kota yang terjadi secara terus menerus, yang menurutnya diberi istilah 
transplosi, maka bidang-bidang tersebut bisa diklaim oleh individu atau kelompok lain. 
Pembagian ruang kota secara adil mustahil dilakukan, manakala kota hanya memiliki 
ruang yang amat terbatas dan dianggap sebagai komoditas. Dalam hukum komoditas, 
siapapun yang memiliki modal lebih besar dan lebih baik, apapun bentuknya, maka di-
alah yang akan berhasil menguasai ruang tersebut.

David Harvey seorang profesor antropologi dan geografi, dalam artikelnya Right to 
the City (2008), mengatakan bahwa hak atas kota bukan sekadar hak atas sumber daya 
urban (kesehatan, pendidikan, transportasi publik, atau kebutuhan bahan pokok) tetapi 
hak warga, termasuk warga miskin kota, untuk ikut menentukan bagaimana cara mer-
eka hidup di kotanya, hak untuk memperbaharui wajah kota sesuai cerminan keingi-
nan mereka. Namun melihat kondisi di Kota Bandung rasanya masih terlalu jauh mem-
bicarakan tentang hak atas kota seperti definisi tersebut. Jangankan mendorong peran 
warga kota dalam menentukan arah pembangunan kota, bahkan untuk menentukan 
hidup mereka sendiri, warga kota seperti tidak punya hak.
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Demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat sepertinya tidak dipahami oleh pe-
merintah kota. Konsekuensi sebagai negara demokrasi yang telah diamanatkan dalam 
konstitusi kita mewajibkan apapun kebijakan yang dilahirkan harus berdasarkan parti-
sipasi rakyat dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Namun rupanya demokrasi 
hanya menjadi konsep yang nyata dan diimplementasikan ketika terdapat embel-em-
bel “pesta” didepannya, seperti pesta demokrasi. Demokrasi adalah pemilu atau pilka-
da, proses manipulasi suara rakyat menjadi sekedar satuan angka untuk melegitimasi 
kekuasaan. Cukup sampai disitu.

Pada prakteknya, dalam penyelenggaraan pemerintahan warga hanya dianggap ob-
jek sehingga dipaksa menerima apapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerin-
tah. Bahkan walaupun kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia atau 
dalam hal ini melanggar hak warga terhadap rumah dan tempat tinggal. Warga harus 
menerima cap kumuh, jorok, penduduk liar/ilegal sebagai dalih pemerintah atau pen-
gusaha melakukan penggusuran atau bahkan lebih buruk lagi dikriminalisasi seperti 
yang sedang terjadi dalam kasus penggusuran warga Kebon Jeruk. 

Tidak ada kedaulatan rakyat yang jadi amanat konstitusi kita dalam proses kebija-
kan pembangunan yang menggusur. Bandung sebagai kota ramah HAM seperti yang 
digaungkan hanya menjadi slogan untuk jualan. Dan tidak berarti apa-apa ketika diha-
dapkan dengan kepentingan akumulasi modal. Dibawah ini adalah beberapa kasus yang 
ditangani LBH Bandung.

a. Kasus Taman Sari

Dengan dalih penataan terhadap pemukiman kumuh, Pemerintah Kota Bandung 
mengeluarkan kebijakan pembangunan rumah deret di lokasi Taman Sari Kecamatan 
Bandung Wetan. Proyek ini akan menggusur warga yang berjumlah 197 KK dari rumah 
dan tempat tinggalnya. Warga yang telah tinggal sejak tahun 1960-an akan kehilangan 
tempat tinggal mereka kemudian ditempatkan di rumah deret yang akan dibangun di 
lokasi tersebut sebagai penyewa. Selain itu warga telah beritikad baik dalam pengua-
saan tanah tersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak/SPPT 
kepada Negara setiap tahunnya.

Walaupun berdalih sebagai relokasi dengan pendekatan kemanusian tetap saja ban-
yak prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dilanggar oleh 
Pemkot Bandung. Paling nyata adalah hak asasi warga untuk memiliki tempat tinggal 
yang akan hilang dengan kebijakan tersebut. Dengan dasar UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang digunakan oleh Pemkot Bandung se-
harusnya bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna mening-
katkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap 
menjamin kepentingan hukum bagi yang berhak. Namun kenyataannya pembangunan 
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rumah deret Taman Sari malah menghilangkan hak milik warga atas rumahnya sendiri 
kemudian dipaksa menjadi penyewa di rumah deret.

Selain itu proses pelaksanaan proyek tersebut pun bermasalah dan banyak indikasi 
pelanggaran hukum yang dilakukan.  Beberapa aturan yang dilanggar misalnya warga 
tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh dan utuh seperti yang diwajibkan dalam 
UU dan perpres yaitu diantaranya belum dilaksanakan konsultasi publik yang didasar-
kan atas dokumen perencanaan, tidak adanya kesepakatan warga terkait penetapan lo-
kasi, penentuan ganti rugi yang dilakukan sepihak dan nilainya jauh dari keadilan, serta 
tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Di lain sisi, kampung

b. Kasus warga Dago Elos

Praktek kolonialisme rupanya masih berlangsung di masa kemerdekaan ini. 72 ta-
hun setelah proklamasi kemerdekaan warga Dago Elos terancam dirampas lahannya 
dan diusir dari tempat tinggalnya. Kasus ini terjadi lantaran warga yang berjumlah 341 
KK digugat oleh 3 orang keturunan warga Belanda yang mengaku sebagai pemilik lahan 
yang ditempati warga atas dasar hak barat yang diberikan oleh Kerajaan Belanda pada 
tahun 1918 ketika masa penjajahan. Selain para ahli waris tersebut, ada pihak penggugat 
ke-empat yaitu PT. Dago Inti Graha yang mengaku mendapatkan pengalihan hak atas 
tanah dari ke-3 orang ahli waris.

Seharusnya hak barat tersebut menjadi bagian dari nasionalisasi atau setidaknya 
berdasarkan UUPA dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun sejak 
UUPA berlaku. Namun hingga lebih dari 50 tahun orang yang mengaku memiliki lahan 
tersebut tidak pernah melakukan kewajibannya bahkan menelantarkan begitu saja dan 
hal itu merupakan tindakan kejahatan.

Parahnya Hakim negeri ini sebagai orang yang dianggap bijaksana dan seharusnya 
menjadi orang paling mengerti hukum malah membenarkan hal itu dengan putusannya 
yang memenangkan penggugat.  Warga yang telah menggarap dan menempati lahan se-
lama puluhan tahun, bahkan telah memiliki sertifikat hak milik dianggap penghuni liar 
dan diusir dari lahan mereka. Putusan tersebut merupakan penistaan terhadap hukum 
nasional dan telah merobek-robek rasa keadilan masyarakat. 

Dibalik itu semua lagi-lagi diduga ada kepentingan pengusaha. Disamping lahan yang 
ditempati warga Dago Elos menjulang sebuah bangunan mewah yaitu apartemen The 
MAJ. Bangunan ini harus distop pembangunannya dan disegel oleh Pemerintah Kota 
Bandung karena melanggar beberapa ketentuan. Salah satunya berdasarkan pernyataan 
ketua Walhi Jabar adalah melanggar RTH. Sehingga agar segel dibuka dan pembangunan 
dapat diselesaikan, The MAJ membutuhkan 2 ha lahan yang ditempati warga. Pengusaha 
inilah yang diduga mendorong gugatan 3 ahli waris melalui PT. Dago Inti Graha sebagai 
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pihak penggugat. 

Warga Dago Elos telah memasukkan memori banding atas putusan tingkat perta-
ma tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung. Warga yang didampingi oleh LBH Band-
ung dalam mengajukan memori banding menemukan banyak kesalahan dan kekeliruan 
yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama. Beberapa diantaranya adalah 
hakim tidak cermat dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti dan fakta dalam persidan-
gan. Selain itu hakim telah salah menerapkan hukum bahkan cenderung mengabaikan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 Pasal 6 dinyatakan “Semua 
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang 
ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan 
(atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal 
itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan den-
gan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan 
dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya apa-
bila tanah dipelihara dengan baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah keru-
sakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya 
atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban dari setiap orang, 
badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. 
Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang memiliki 
ekonomi lemah.

Selain itu, Kota Bandung juga diperhadapkan dengan ancaman penggusuran di be-
berapa titik. Ancaman tersebut akibat telah disepakati program Kota Tanpa Kumuh (KO-
TAKU) oleh Pemerintah Kota Bandung. Program tersebut akan di lakukann di 121 kelura-
han se kota Bandung sampai tahun 2019.9 Pembiyaan dana  berasal dari invesatasi asing 
sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah. Pemerintah Indonesia menambah 
utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk melaksanakan proyek KOTAKU.10 Yang dikhawa-
tirkan adalah model pengelolaan program tersebut dilakukan dengan tidak mengormati 
Hak Asasi Manusia seperti yang terjadi pada kasus tamansari, kampung kolase, kebun 
jeruk.

9 http://bandung.bisnis.com/read/20171013/82444/574841/pemkot-bandung-mulai-realisasikan-program-
kotaku-

10 http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/
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D. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik

Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih menjadi pembicaran yang tidak ada ha-
bis-habisnya. Masih ingat peristiwa Semanggi dan Trisakti, pembunuhan aktifis buruh 
Marsinah, peristiwa Tanjung Priuk, pembunuhan Munir, pemberangusan kebebasan 
berekspresi dan berpendapat serta beberapa peristiwa pelanggaran HAM lainnya? 
Peristiwa tersebut tidak dijadikan sebagai pembelajaran terhadap pengelolaan negara 
yang demokratis. Selain peristiwa-peristiwa di atas, pelanggaran terhadap kebebasan 
beragama, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan permasalahan yang 
sering terjadi di Indonesia. Pelarangan kegiatan diskusi, demonstrasi dibatasi, bahkan 
melakukan kritik kepada pemerintah pun bisa dipidana. 

Hal serupa juga dirasakan oleh kelompok minoritas seperti agama dan kepercayaan. 
Kelompok ini tidak mendapatkan keadilan di negara yang majemuk dengan slogan 
Bhineka Tungal Ika. Kelompok minoritas tersebut sulit mengakses hak mereka untuk 
beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saat menjalankan kegiatan periba-
datan, pengamalan, penaatan, dan pengajaran agama, kelompok minoritas seringkali 
dihalang-halangi oleh masyarakat dan pemerintah. Tidak sampai di situ saja, pelayanan 
publik masih mendiskriminasi kelompok minoritas. Admistrasi kependudukan seperti 
KTP sulit didapati, bahkan pengurusan terhadap surat nikah sering dipersulit dan di-
halang-halangi. Alasannya seringkali dibuat, bahkan terjadi pemaksaan untuk mengi-
kuti agama tertentu. Padahal administrasi kependudukan tersebut sangat penting untuk 
mengakses hak yang lain, seperti hak anak, hak pendidikan, hak kesehatan dan pengem-
bangan diri menikmati hidup yang layak. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama 
terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di Jawa Barat.

Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kasus-kasus pelanggaran kebebasan be-
ragama banyak terjadi di Jawa Barat. Pengurusan pendirian rumah ibadah yang ru-
mit serta tidak adanya perlindungan terhadap hak mendirikan rumah ibadah, dengan 
membiarkan warga sekitar melakukan penolakan akibat provokasi dan ujaran keben-
cian. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat mendiskriminasi 
kelompok tersebut, sehingga pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak 
bisa dilakukan. Misalnya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang La-
rangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, yang diikuti oleh peratur-
an serupa di kota/kabupaten lain misalnya Kota Bogor, Depok, dan Banjar. Peraturan 
tersebut selanjutnya mendorong terus menerus terjadinya kekerasan dan diskriminasi 
terhadap anggota JAI di Provinsi Jawa Barat. 



56 - Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2017

1. Buruknya Penghormatan dan Perlindungan Kebebsan Beragama dan Ber-
keyakinan

Munculnya peraturan pernikahan di wilayah Manis Lor dengan adanya persyaratan 
tambahan yang khusus berlaku bagi jemaat Ahmadiyah. Yaitu adanya syarat menan-
datangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah agar dapat memiliki buku nikah. 
Sebelum peraturan tersebut ada, beberapa warga yang belum teridentifikasi sebagai 
jemaat Ahmadiyah dapat mengakses buku nikah tersebut. Pada bulan Juli 2017, seo-
rang jemaat  Ahmadiyah yang mengurus pernikahan membuat keterangan tempat ting-
gal sebagai persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Keterangan domisili 
tersebut pada akhirnya mengidentifikasi para jemaat ahmadiyah, sehingga kepala desa 
berkordinasi terlebih dahulu dengan KUA. Segala persyaratan telah dipenuhi terma-
suk dengan uang pembayaran administrasi sebesar Rp 600.000. Namun pada 11 Juli 
2017 persyaratan ditangguhkan selama 2 minggu oleh pihak lurah dengan alasan akan 
berkoordinasi dengan pihak Kemenag setempat terlebih dahulu.

Pasca penangguhan tersebut pihak KUA mensyaratkan agar jemaat Ahmadiyah mau 
menandatangani surat pernyataan untuk keluar dari Ahmadiyah. Pihak KUA kemudian 
mengembalikan formulir beserta persyaratan kepada jemaat yang ingin menikah, tetapi 
untuk uang adminsitrasi tidak dikembalikan. Pada 18 Juli 2017, kepala desa memfasilitasi 
warga jemaat untuk audiensi musyawarah bersama MUI. KUA menyatakan bahwa hasil 
rekomendasi dari warga akan diserahkan kepada Kemenag Kabupaten Purwakarta den-
gan hasil bahwa warga harus menunggu sekitar 2 minggu untuk keputusannya.

Pada 11 Agustus 2017, LBH Bandung kemudian menindaklanjuti laporan dari warga 
dengan melakukan audiensi dengan KUA. Akhirnya pada 14 Agustus 2017 jemaat Ah-
madiyah dapat memperoleh buku nikah. Perlu diketahui bahwa pelayanan publik mer-
upakan kewajiban negara yang didasarkan pada prinsip non-diskirimnasi. Upaya KUA 
untuk kemudian memberikan berbagai hambatan kepada jemaat Ahmadiyah dalam 
mendapatkan hak dasarnya merupakan pelanggaran terhadap UU Pelayanan Publik, 
dan juga prinsip Hak Asasi Manusia.

Kasus lain yang berhubungan dengan pelarangan beribadah oleh kelompok tertentu 
juga terjadi di  Kabupaten Cianjur. Pada 18 Juli 2017 Dewan Pimpinan Pusat Organisa-
si Gerakan Reformis Islam (GARIS) telah membuat surat perihal pemberitahuan aksi 
unjuk rasa kepada Kapolres Cianjur dengan nomor surat 894/DPP-Garis/A-1/VII/2017. 
Surat yang diajukan kepada Kapolres Cianjur tersebut bermaksud dan bertujuan un-
tuk melaksanakan aksi unjuk rasa terhadap kelompok gereja di kawasan desa Sindang 
Layang Kabupaten Cianjur.  Aksi akan dilaksanakan di Lokasi gereja yang berarti akan 
dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah.

Selain pelarangan ibadah di gereja, kasus serupa juga dialami oleh Jemaat Ahmadi-
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yah Depok. Pemkot Depok kembali melakukan penyegelan terhadap Masjid Al Hidayah 
yang beralamat di Jl. Raya Mukhtar No. 13 RT. 003 RW. 007 Kel. Sawangan Baru, Kec. 
Sawangan, Kota Depok. Penutupan didasari alasan telah melanggar SKB 3 Menteri, Per-
gub, perda, dan perwal. Bahkan Polresta Depok melakukan penggeledahan yang disertai 
dengan penyitaan property JAI. Masjid tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan periba-
datan pada 3-4 Juni 2017. Penyegelan tersebut terjadi lagi akibat dari Jemaat Ahmadiyah 
telah membuka segel yang sebelumnya telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja pada 
24 Februari 2017. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia Depok tidak pernah menggunakan masjid untuk aktivi-
tas keagamaan dari tahun 2011 sampai bulan Desember 2014. Proses peribadatan hanya  
dilakukan di halaman mesjid. Penyegelan masjid Al Hidayah diketahui merupakan yang 
ketujuh kalinya dalam kurun waktu 2011-2017.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang bersifat non- 
derogable. Berpikr, berkeyakinan, dan beragama merupakan hak yang melekat pada se-
tiap manusia, sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Tetapi 
yang terjadi adalah negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, tidak 
hanya dalam konteks pelanggaran hukum positif Indonesia, melainkan juga terhadap 
prinsip-prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manu-
sia yang diperkuat dengan International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 
1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Gambaran peristiwa diatas adalah potret bagaimana kita melihat penegakan hak asa-
si manusia di tahun 2017 potensial terjadi di tahun-tahun mendatang. Peristiwa pelang-
garan hak asasi manusia memperlihatkan bahwa negara sebagai pelaku yang dominan 
disegala sisi baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan diberbagai level 
pemerintahan.
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E. Kegiatan 

LBH Bandung tidak hanya memberikan pelayanan bantuan hukum, tetapi juga 
melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas pemberi ban-
tuan hukum. Selain itu, LBH Bandung melakukan pembelajaran bersama dengan komu-
nitas-komunitas yang berkepentingan terhadap akses keadilan. Beberapa kegiatan LBH 
Bandung yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Sekolah Paralegal Tingkat Dasar

Sekolah paralegal di LBH Bandung diselenggarakan dengan tujuan agar dapat menjadi 
model pengembangan paralegal untuk kedepannya. Apalagi setelah adanya undang-un-
dang bantuan hukum dan paralegal diakomodir sebagai salah satu pemberi bantuan 
hukum. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam mengembangkan suatu model 
pendidikan paralegal yang lebih komprehensif baik secara materi, kurikulum, penga-
jar, seleksi peserta didik, dan proses belajar. Oleh karena itu dengan adanya sekolah 
paralegal maka pengembangan paralegal oleh LBH Bandung akan lebih terjaga akunt-
abilitasnya. Sekolah paralegal memiliki tahapan mulai dari workshop persiapan, diskusi 
dengan komunitas yang akan menjadi peserta, pelaksanaan sekolah, peer mentoring, dan 
evaluasi rangkaian sekolah dengan pengajar.

a. Sekolah Paralegal

Kegiatan sekolah paralegal in class dim-
ulai pada akhir Februari hingga awal Mei 
2017. Kegiatan sekolah dilakukan pada hari 
Sabtu dan Minggu selama 12 pekan. Seiring 
berjalannya waktu yang berhasil menyele-
saikan hingga tahap akhir adalah sebanyak 
24 orang. Mereka berasal dari 11 komunitas 
yang berada di 5 wilayah. Peserta sekolah para-
legal diajarkan mengenai permasalahan hukum, 
permasalahan sosial, dan sedikit keterampilan hu-
kum. Harapannya adalah mereka dapat kembali 
membuat putaran belajar di komunitas mere-
ka masing-masing, serta secara bersama-sama 
melakukan advokasi permasalahan yang dihada-
pi komunitasnya.

2. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Melalui 
Peningkatan Jumlah OBH Terakreditasi
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a. Wawancara dengan OBH di 5 Wilayah Jawa 
Barat yang Terdaftar di BPHN 

LBH Bandung mengunjungi 5 wilayah di Jawa 
Barat yang  organisasi Bantuan Hukum (OBH)-
nya belum terakreditasi. Lima wilayah terse-
but adalah Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, 
Ciamis, dan Purwakarta.  Pada saat menemui 
OBH tersebut, LBH Bandung memaparkan 
tentang adanya bantuan hukum dari pemerin-
tah melalui BPHN dan Kanwil Kemenkumham. 
LBH Bandung pun menanyakan kemungkinan OBH y a n g 
disasar untuk dapat mengikuti akreditasi dan verifikasi. Selain itu 
juga mencari tahu apa saja kendala yang dihadapi apabila ternyata OBH tersebut telah 
mengetahui dan mengikuti akreditasi dan verifikasi tersebut.  LBH Bandung mencoba 
memberi gambaran mengenai status OBH tersebut beserta kondisi bantuan hukum di 
wilayah tersebut.

b. FGD Membuka Akses Bantuan Hukum bagi 
Masyarakat Marjinal oleh OBH di Jawa Barat

Kegiatan diskusi dilakukan untuk mendengar-
kan pemaparan dari Kanwil Kementerian Hukum 
dan HAM Jawa Barat dalam menyongsong akred-
itasi dan verifikasi serta persiapan apa yang ha-
rus dilakukan OBH dan juga berbagi pengalaman 
dengan LBH Bandung yang pernah mengikuti 
proses akreditasi dan verifikasi. Diskusi tersebut 
menghasilkan rumusan perencanaan aksi bagi OBH 
di Jawa Barat sehingga kerja sama yang terbangun akan 
lebih strategis. Pertemuan ini dihadiri oleh sebagian OBH y a n g 
sudah terakreditasi dan sebagian lagi belum terakreditasi. Oleh karena itu salah satu 
agenda besar yang dirumuskan adalah mendorong lebih banyak OBH yang terakredi-
tasi. FGD ini bertujuan untuk merangsang dan mempersiapkan upaya-upaya pengua-
tan kapasitas pemberi bantuan hukum sertamendorong adanya kebijakan atau regulasi 
mengenai bantuan hukum kabupaten/kota. 
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c. Workshop tentang Pengembangan Akses 
Bantuan Hukum di Wilayah Jawa Barat 
(Bekerja sama dengan BPHN)

LBH Bandung mencoba mengumpulkan OBH 
di wilayah Jawa Barat baik yang sudah ter-
akreditasi maupun yang belum terakreditasi. 
Hal ini dilakukan untuk saling berbagi pengala-
man dalam proses akreditasi sehingga diakhir 
pertemuan dapat merumuskan rencana bersa-
ma OBH di Jawa Barat.  Selain itu juga memberikan 
keyakinan kepada OBH yang belum terakreditasi un- t u k 
mengikuti proses akreditasi. Workshop ini dihadiri oleh s e l u r u h 
pemangku kepentingan terhadap bantuan hukum, diantaranya adalah, BPHN, Kanwil 
Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan OBH. 
Workshop ini bertujuan untuk membuat gambaran tentang konfigurasi bantuan hukum 
di Jawa Barat. 

3. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum 
melalui Peningkatan Kapasitas Aktor 
Pemberi Bantuan Hukum dalam hal Pe-
mahaman Sosial Justice

a. Pengembangan Modul Pelatihan 
Tentang Sosial Justice kepada 
Advokat

Pengembangan modul yang dilakukan oleh 
LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Semarang, LBH 
Yogyakarta, LBH Surabaya, Klinik Hukum Fakultas 
Hukum Unpad, dan Klinik Hukum Fakultas Hu-
kum Unpas melahirkan modul yang diharapkan 
dapat dipakai oleh masing-masing LBH dalam 
memberikan training pemahaman tentang so-
sial justice kepada advokat OBH di daerahnya.

b. Pelatihan tentang Sosial Justice kepada 
Advokat OBH

Kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan 
perspektif baru kepada para advokat OBH. Mereka yang sebel-
umnya hanya mempunyai perspektif memberikan bantuan hu- kum sebatas 
membela di pengadilan, kemudian diberi gambaran untuk melihat nilai lain dari bantu-
an hukum.  Mereka diharapkan mau memberi bantuan hukum tidak hanya kepada kaum 
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miskin yang secara ekonomi akan dicover oleh dana bantuan hukum dari BPHN tetapi 
juga mau memberi bantuan hukum kepada masyarakat marjinal lain yang selama ini 
sudah didampingi oleh LBH Bandung.

4. Festival Anti Kekerasan

Kegiatan ini diadakan oleh LBH Bandung bertepatan dengan Peringatan Hari Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November 2017. Rangkaian kegiatan ini kemu-
dian diadakan dari 19 November hingga 30 November 2017. T e m a 
Festival Anti Kekerasan ini diambil dengan merujuk 
kepada pola-pola kekerasan yang semakin men-
gakar di masyarakat. Bahkan dalam kasus-kasus 
yang ditangani oleh LBH Bandung masih banyak 
yang memiliki kerentanan terhadap aksi ke-
kerasan. Maka dari itu LBH Bandung melihat  
perlu adanya upaya kampanye anti kekerasan di 
publik serta menjalin sebuah aliansi antar mas-
yarakat di berbagai sektor untuk mempromosikan 
nilai-nilai anti kekerasan di lingkungan atau lemba-
ga masing-masing.

a. Kampanye di Car Free Day Dago pada 19 
November 2017

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang publik 
Kota Bandung untuk mempromosikan beber-
apa rangkaian acara serta maksud dan tujuan 
dari festival anti kekerasan  kepada masyarakat 
umum. Kegiatan ini kemudian dilakukan dengan 
membuka stan layanan konsultasi hukum di area 
publik, serta pembagian produk-produk kreatif LBH 
Bandung.
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b. Workshop Menulis diselenggarakan pada 20 
November 2017

Workshop ini diadakan di Fakultas Hukum 
UNPAR dengan mengundang berbagai lapisan 
masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan un-
tuk mengajak masyarakat berbagi gagasan dan 
ide lewat menulis. Dalam kegiatan ini peserta 
diberi pelatihan mengenai sistematika penu-
lisan yang dapat digunakan sebagai media untuk 
menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam rang-
ka mewujudkan masyarakat yang anti terhadap ke-
kerasan. 

c. Diskusi Perempuan dan Perubahan 
Sosial pada 23 November 2017

Dengan mengangkat tema “Rape Culture” di-
skusi ini diselenggarakan bersama UNISBA, jar-
ingan aktivis perempuan lokal serta para dosen 
penggiat feminisme. Kegiatan ini membuka para-
digma masyarakat mengenai budaya perkosaan yang 
terjadi di lingkungan masyarakat, bagaimana dampak-
nya terhadap korban, serta bagaimana penanganan-penan-
ganan yang harus dilakukan terhadap korban. Kajian feminisme ini pun diperluas juga 
dalam perspektif agama yang mengedepankan adanya pengakuan terhadap hak-hak 
perempuan.

d. Presentasi Disertasi Hate Crimes pada 28 
November 2017

Rangkaian Festival Anti Kekerasan selanjutnya 
adalah presentasi disertasi dari Doktor Wida-
ti Wulandari, seorang akademisi Hukum Pidana 
dari Universitas Padjadjaran. Disertasi ini men-
ceritakan bagaimana skema dan pola dari hate 
crimes dalam hukum pidana. Pemaparan ini sangat 
penting untuk dikaji mengingat kejahatan yang ber-
dasarkan kepada kebencian terhadap suatu kelompok 
mulai marak terjadi khususnya di wilayah Jawa Barat.
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e. Pemutaran Film Ahu Parmalim, Karatagan 
Cermai, dan Publikasi Indeksasi Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan pada 30 
November 2017

Film yang disajikan dalam kegiatan ini men-
gangkat kehidupan remaja yang menganut 
sistem kepercayaan lokal antara daerah Su-
matera dan Jawa Barat. Kedua film ini menjadi 
perbandingan bahwa di Jawa Barat sendiri masih 
ada kerentanan terhadap penganut kepercayaan 
lokal. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan 
publikasi indeksasi kebebasan beragama dan berkeper-
cayaan yang kesimpulannya adalah bahwa pemenuhan hak- hak KBB di 
Jawa Barat masih mengalami permasalahan di kebijakan pemerintahan yang bersifat 
diskriminatif.

5. Pendidikan Hukum Kritis Brsama Buruh

Bersama SPSI PPMI Kota Bekasi dan enam (6) 
PUK se Kota Bekasi, LBH Bandung menjalin kerja 
sama Pendidikan hukum kritis Bersama buruh. 
Pendidikan ini dimaksudkan sebagai ruang be-
lajar bersama terkait permasalahan yang di-
hadapi buruh. Pendidikan buruh yang terkait 
dengan hukum harus di arahkan pada pemaha-
man bersama terkait hak buruh tersebut, bukan 
menjadikan undang-undang sebagai poros logika 
utama. Pendidikan bagi buruh terkait hak buruh ha-
ruslah bersifat partisipatif yang memungkinkan semua b u r u h 
tanpa kecuali memahami hak-hak mereka di depan hukum sebagai bagian dari upaya 
menagih keadilan sosial yang dimilikinya.
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F. Financial Statement

Lembaga Bantuan Hukum Bandung
Desember 2016 – Desember 2017

1

FUNDS RECEIVED
Program Rp. 1.452.336,490
Non Program Rp. 448.656. 600
Total Funds Received This Period Rp. 1. 900.983.090

2

EXPENDITURES
Program Rp. 1.538.202.945
Non Program Rp. 337.109.169
Penaganan Kasus Rp. 50.491.065
Operational Kantor Rp. 281.718.104
Piutang Rp. 4.900.000
Total Expenditures Rp. 1.875.312.114

3
BALANCE

Balance Remaining (Ending Balance)
15 Desember 2017 Rp.25.670.976
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