




Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: 

Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan  

Periode November 2017-Juli 2018 

"ELSAM mengucapkan terima kasih kepada Jaringan Advokasi Tambang Nasional atas 

bantuannya dalam memberikan data pelanggaran HAM atas Pembela Lingkungan di 

isu Tambang serta kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas keterlibatannya 

dalam diskusi awal rencana penelitian ini. " 





Daftar Isi 

Daftar Isi ....................................................................................................................................................... i 

I. Pendahuluan ........................................................................................................................................ 1 

II. Penjelasan Konseptual .................................................................................................................... 4

A. Pembela Hak Asasi Manusia............................................................................................................. 4 

B. Pembela Lingkungan dan Hak Asasi Manusia.................................................................................. 8 

III. Batasan Konsep dan Metodologi Pengumpulan Data ............................................................... 11

A. Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan ................................................................................11

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ......................................................................................................12

C. Metodologi Pengumpulan Data ...................................................................................................... 15

IV. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan HAM terhadap Pembela HAM

            atas Lingkungan di Indonesia Periode November 2017-Juli 2018 ............................................ 17

A. Profil Korban ....................................................................................................................................17

B. Sebaran Wilayah ...............................................................................................................................20 

C. Sebaran Waktu ..................................................................................................................................23

D. Profil Pelaku ......................................................................................................................................24

E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pembela HAM atas Lingkungan .................................. 25

1. Integritas Personal ........................................................................................................................ 26

2. Hak atas Kebebasan ......................................................................................................................27

3. Hak untuk Berpindah, Hak untuk Bertempat Tinggal ..................................................................27

4. Hak atas Hidup ..............................................................................................................................28

5. Hak Masyarakat Adat................................................................................................................... 28

6. Hak Perempuan .............................................................................................................................29

7. Hak Anak ......................................................................................................................................30

8. Intimidasi, Pelanggaran dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia. ....................................31

9. Peran dan Tanggung Jawab Negara ............................................................................................. 31

10. Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan .......................................................................................33

V. Rekomendasi .......................................................................................................................................35

Daftar Pustaka ............................................................................................. .............................................38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

I. Pendahuluan 

 

Persoalan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan yang paling sering 

dibicarakan beberapa waktu belakangan. Penyebabnya adalah angka bencana yang mengalami tren 

kenaikan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana 

Nasional (BNPB) mencatat total bencana di seluruh wilayah Indonesia mencapai angka 2862 

kejadian meliputi banjir (979), puting beliung (886), tanah longsor (848), kebakaran hutan dan 

lahan (96), gempa bumi (20), kekeringan (19), gelombang pasang/abrasi (11), dan letusan gunung 

api (3). Angka ini mencatat kenaikan jumlah bencana secara signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya yakni sebanyak 2306 kejadian.1  

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kepada 

Mongabay (2017) menuturkan jika salah satu penyebab tingginya angka bencana di Indonesia 

adalah kondisi darurat ekologis. Ia menuding laju deforestasi yang meningkat tajam merupakan 

penyebab utama kondisi tersebut. Sebanyak 750.000 hektar hutan di Indonesia, menurut Sutopo, 

setiap mengalami deforestasi—jumlah ini tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam 

merehabilitasi hutan, yakni sebesar 250.000 hektar. Penyebab lain adalah perencanaan tata ruang 

yang amburadul. Masih menurut Sutopo, terdapat 150 juta masyarakat Indonesia tinggal di daerah 

rawan bencana dan 63,7 jiwa tinggal di daerah rawan banjir dengan beragam tingkat kerawanan. 

Artinya, kebijakan pemerintah turut mengambil peran besar di sini. 

Apa yang dikatakan oleh Sutopo bukannya tidak disadari oleh Pemerintahan Presiden Joko 

Widodo. Dalam dokumen Nawacita yang dirilis tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyebutkan 

bahwa Indonesia sedang berada dalam titik kemanusiaan yang disebabkan oleh bahaya ekologis. 

Meski demikian, melihat angka bencana yang kemudian terjadi pada tahun 2017 banyak pihak 

menuding bahwa Pemerintahan Joko Widodo tidak banyak  melakukan kerja yang signifikan untuk 

menekan kerusakan ekologis yang sudah mencapai titik terparah dalam beberapa tahun terakhir.  

WALHI, dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018, memotret situasi kebijakan Sumber 

Daya Alam di sepanjang tahun 2017. Dalam catatan WALHI tersebut, kerusakan ekologi dengan 

segala penyebabnya adalah buah dari salah urus kebijakan. Ia terkait dengan dominasi penguasaan 

                                                           
1 Data diolah dari http://bnpb.cloud/dibi/laporan4 



 

2 
 

ruang ekstraktif, sesat pikir penyusunan kebijakan (seperti dicontohkan oleh WALHI dalam 

kebijakan soal reklamasi), serta ambiguitas penegakan hukum (WALHI 2018, 2-10).  

Salah satu dampak dari salah urus kebijakan pemerintah di sektor lingkungan dan sumber 

daya alam dapat dilihat dari massifnya angka perlawanan rakyat terhadap proyek pembangunan 

yang secara massif digenjot oleh pemerintah. Di Pulau Jawa, misalnya, kasus perlawanan warga 

berskala besar terhadap proyek pembangunan ada di setiap jengkal Provinsi, dari mulai dari 

reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, pembangunan PLTU di 

Kabupaten Batang, pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, 

Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, sampai rencana pembangunan 

Kampe Industrial Estate Banyuwangi (KIEB). Arus perlawanan rakyat yang dipicu oleh salah urus 

kebijakan dalam sektor pembangunan pada akhirnya juga membuat rakyat harus menghadapi 

kepentingan korporasi yang terlibat dalam proyek pembangunan. Perlawanan tersebut mendapat 

serangan balik, dari beragam aktor, yang kemudian menimbulkan polemik lain, yakni soal 

perlindungan terhadap orang atau kelompok pembela lingkungan. 

Para pembela lingkungan memang tengah menghadapi persoalan serius beberapa waktu 

terakhir. Sepanjang 2017, kasus kriminalisasi terhadap pembela lingkungan banyak bermunculan. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus besar yang mendapatkan sorotan dari media nasional 

misalnya, kriminalisasi terhadap Joko Prianto di Rembang, atau Budi Pego di Banyuwangi.  

Situasi ini tentu sangat ironis. Di tengah kenaikan tren bencana ekologis di Indonesia secara 

kuantitatif dan kualitatif, perjuangan rakyat untuk menuntut perbaikan kondisi lingkungan dan 

ekologi malah mengalami serangkaian represi. Lebih ironis lagi, sejak tahun 2009, melalui Pasal 

66 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2 sesungguhnya 

                                                           
2 Di kalangan para pemerhati dan pegiat isu lingkungan hidup, pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal juga sebagai pasal anti-Strategic Lawsuit Againts Public Participation (anti-
SLAPP) yang melindungi para pembela lingkungan. Anti-SLAPP secara longgar bisa didefinisikan sebagai anti 
tindakan penggugatan hukum untuk melawan partisipasi publik. Secara formal, di dalam sistem perundang-
undangan belum ada definisi mengenai anti-SLAPP, namun para pemerhati dan pegiat isu lingkungan, terutama 
dari kalangan akademisi, melihat pasal 66 UUPLH secara substansial mengandung anti-SLAPP. Betapapun 
keberadaan pasal anti-SLAPP ini dipandang sebagai sebuah kemajuan, para pemerhati dan pegiat lingkungan di 
Indonesia berpendapat jika pasal ini dalam prakteknya sama sekali lemah, dan karenanya tidak operatif. 
Penyababnya, menurut mereka, terutama karena adanya poin di dalam pasal tersebut yang menyebutkan bahwa 
perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hanya terjadi apabila pembela lingkungan tersebut menempuh 
jalur hukum. (lih. Reynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti ECO-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009," Jurnal Hukum Lingkungan, no. 2 (March 2017): 5.) 
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Indonesia telah memiliki instrumen legal formal untuk melindungi salah satu praktek represi para 

pejuang lingkungan, yakni kriminalisasi. Pasal 66 tersebut, yang diharapkan dapat menjadi tameng 

bagi aktivitas para pembela lingkungan, dalam kenyataannya tidak berfungsi. Apalagi, praktik 

represi terhadap pejuang lingkungan tidak hanya melalui jalur hukum saja. 

Ada beragam tindakan yang dilakukan dalam upaya menekan aktivitas para pembela 

lingkungan. Dari mulai kriminalisasi, sampai kasus yang paling keras seperti kasus pembunuhan 

Poroduka di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada 25 April 2018. Begitupun aktor-aktor yang 

terlibat di dalamnya. Apabila menilik keterlibatan korporasi, baik milik swasta maupun negara, 

dalam seluruh proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah, tentu saja terdapat keterlibatan 

aktif maupun pasif dari aktor non negara ini—ambil contoh misalnya kasus penggusuran warga 

dua desa di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Namun, seperti apa 

sesungguhnya peta kekerasan yang sudah menimpa para pejuang lingkungan dan siapa saja aktor 

yang terseret di dalamnya tidak banyak yang tahu. Belum ada laporan komprehensif yang bisa 

memotret fenomena itu secara khusus.  

Untuk melengkapi data soal situasi pembela lingkungan, Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyakarakat (ELSAM) mengadakan penelitan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa praktik 

represi yang dialami oleh para pejuang lingkungan di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun 

waktu November 2017-Juli 2018. Laporan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan selama 

bulan Juli sampai awal Agusus 2018.   
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II. Penjelasan Konseptual 

 

Siapakah Pembela Lingkungan? Apa yang membuat mereka pantas dan bisa disebut 

sebagai Pembela Lingkungan? Sebelum masuk ke dalam definisi atas terminologi ini, penting 

menilik satu peristiwa sejarah di mana isu lingkungan pertama kali dimandatkan dalam pertemuan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pada Maret 2012, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) 

mengeluarkan mandat resolusi tentang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan 19/10. Salah satu yang 

dimandatkan oleh UNHR adalah menunjuk ahli independen “untuk mempelajari […] kewajiban 

dalam Hak Asasi Manusia, termasuk kewajiban non diskriminasi, berkaitan dengan ketersediaan 

atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan”. Masyarakat adat, dan orang-orang 

yang sedang dalam situasi rentan menjadi salah satu dari sekian pihak yang diamanatkan oleh 

mandat tersebut untuk dijadikan subyek penyelidikan. (UN 2012, 2) 

John H. Knox, guru besar hukum yang ditunjuk sebagai ahli independen oleh UNHRC, 

dalam laporannya menunjukkan dua temuan penting. Pertama, Knox menunjukkan bahwasanya 

pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait langsung dengan kondisi lingkungan. (A/HRC/22/43, para. 

19) Kedua, Knox mengidentifikasi keberadaan pembela lingkungan yang juga sedang 

memperjuangkan hak yang sama sebagaimana diperjuangkan oleh para pembela Hak Asasi 

Manusia. Lebih jauh Knox menyebutkan tentang ancaman pemenuhan HAM bagi orang-orang  

yang menentang kerusakan lingkungan; para pembela lingkungan, serta menyerukan perlindungan 

atasnya. (A/HRC/22/43, para. 27 dan 61) 

Temuan Knox tersebut memberikan petunjuk tentang cara terbaik dalam memahami dan 

pada akhirnya mendefinisikan apa dan siapa pembela lingkungan, yakni kemustahilan dalam 

menghindari perbandingan terminologis dengan istilah Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) 

lantaran hubungan genealogis antara keduanya. Sehingga, sebelum sampai pada definisi Pembela 

HAM atas Lingkungan, penting untuk membahas terlebih dahulu secara singkat definisi dan tafsir 

Pembela HAM. 

A. Pembela Hak Asasi Manusia 

Isu tentang pentingnya pembelaan terhadap individu, organisasi, atau kelompok yang 

memperjuangkan dan mempromosikan HAM menjadi pembahasan luas secara internasional sejak 
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kemunculan Deklarasi atas Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Sosial 

untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang 

Diakui Secara Universal (selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Pembela HAM). Deklarasi yang 

disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 Desember 1999 itu tidak 

secara khusus memberikan definisi tentang apa dan siapa yang bisa dan dapat disebut sebagai 

pembela HAM, pula tidak menawarkan satu terminologi resmi tentang Pembela HAM. Meskipun 

demikian, beberapa pasal dalam deklarasi tersebut memberikan acuan awal bagi beragam tafsir 

dan definisi atas terminologi yang kemudian berkembang secara seragam: Pembela Hak Asasi 

Manusia (Human Rights Defender). 

Secara garis besar, Deklarasi Pembela HAM memuat dua maklumat. Pertama, mengenai 

pentingnya pemenuhan hak terhadap setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM. 

Kedua, perintah kepada negara untuk melindungi setiap individu dan kelompok yang 

memperjuangkan HAM secara institusional dan administratif. 

Terdapat 9 pasal, dari total 20 pasal di dalam Deklarasi Pembela HAM yang menyebutkan 

hak setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM. Hak tersebut terentang dari hak 

yang secara intrinsik ada dalam diri setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM, 

yakni hak untuk memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM (pasal 1 dan 12) dan hak 

pelindungan dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM (pasal 9 dan 10) sampai hak yang 

menyangkut aktivitas terkait perjuangan perlindungan dan pemenuhan HAM itu sendiri, yakni hak 

berkumpul dan beroganisasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM (pasal 5 dan pasal 7) dan 

hak atas akses, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam pemajuan dan 

perlindungan HAM (pasal 6, 8 dan 13). Sementara terkait dengan kewajiban negara dalam 

perlindungan atas setiap kelompok yang memperjuangkan HAM, Deklarasi Pembela HAM 

memuat 4 pasal yang memerintahkan negara untuk memastikan perlindungan secara yuridis (pasal 

2, 3, 15 dan 16) dan administratif (pasal 2 dan 14) terhadap setiap individu dan kelompok yang 

memperjuangkan HAM. Tafsir dan definisi mengenai Pembela HAM yang kemudian berkembang 

diadopsi dari 9 pasal tersebut. 

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) misalnya, 

mendefinisikan Pembela HAM sebagai  
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Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang secara individual atau 

dengan yang lain (berkelompok mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia). 

Pembela HAM dicirikan di atas semuanya apa yang mereka lakukan dan melalui deskripsi 

dari apa yang mereka lakukan dan beberapa konteks di mana mereka bekerja istilah 

tersebut bisa dijelaskan. (OHCHR, tt) 

 

Dari definisi tersebut OHCHR kemudian memberikan gambaran tentang 9 hal yang 

dilakukan oleh Pembela HAM, yakni: 

 

1. Semua Hak Asasi Manusia untuk semua. Maksudnya hak asasi yang diperjuangkan 

oleh para Pembela HAM, baik individu maupun organisasi, menyangkut semua dimensi HAM dari 

mulai Hak Ekosob sampai Hak Sipol.   

2. Hak Asasi Manusia di manapun. Maksudnya pembela HAM bisa berada di manapun 

dan datang dari manapun 

3. Tindakan lokal, nasional, dan internasional. Maksudnya kerja pembela HAM 

mencakup mulai dari wilayah lokal, nasional, dan internasional 

4. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi atas pelbagai pelanggaran HAM. Artinya 

kerja pembela HAM meliputi investigasi, mengumpulkan informasi dan informasi tentang 

pelanggaran HAM. 

5. Mendukung korban pelanggaran HAM 

6. Bertindak mengamankan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas. 

7. Mendukung pemerintahan (governance) dan kebijakan pemerintah (government 

policy) yang lebih baik 

8. Berkontribusi dalam pemenuhan perjanjian HAM 

9. Pendidikan dan pelatihan HAM (OHCHR, tt) 

Selain gambaran tentang wilayah kerja dan kerja Pembela HAM, OHCHR juga 

memberikan dua prasyarat tentang siapa yang bisa menjadi, dengan demikian disebut sebagai, 

Pembela HAM, yakni: 

1. Membela HAM melalui aktivitas profesional, dibayar atau sukarela. 

2. Pembela HAM dalam konteks aktivitas non profesional, semisal petani yang menolak 

pencemaran irigasi. 
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Tidak cukup dengan prasyarat, OHCHR juga masih menetapkan standar minimum untuk 

pembela HAM, yakni: 

1. Menerima keuniversalan HAM 

2. Memperjuangkan HAM tanpa dipandang apakah yang sedang diperjuangkan itu 

berada dalam posisi salah atau tidak secara hukum. 

3. Memperjuangkan HAM melalui jalur damai 

Amnesti Internasional Kerajaan Inggris menawarkan definisi Pembela HAM yang lebih 

mudah, namun kurang lebih sama dengan OHCHR. Menurutnya, Pembela HAM  

 

“didefinisikan terutama melalui usaha mereka dalam menghentukan pelanggaran HAM 

dan  memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atas HAM universal mereka. Mereka 

datang dari berbagai jalan kehidupan. Kerja HAM para Pembela HAM bisa dipenuhi 

melalui pekerjaan mereka—mereka bisa merupakan pekerja komunitas, guru, pengacara, 

jurnalis atau aktivis untuk perubaha HAM. Demikian pula, mereka bisa membela HAM 

dalam kapasitas kerelawanan (voluntary), terpisah dari profesi mereka. Tidak ada jenis 

tertentu dari Pembela Lingkungan. Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka 

melakukan yang terbaik untuk memastikan HAM dijunjung tinggi di dalam lingkungan di 

mana mereka bekerja” (Amnesty Internasional UK, tt) 

  

Mengenai lingkup kerjanya, definisi yang diberikan oleh Amnesti Internasional Kerajaan 

Inggris nampak lebih praktis, ketimbang OHCHR, yakni: 

a. Mendokumentasikan pelanggaran (abuse) dengan mengumpulkan bukti pelanggaran 

HAM (human rights violations) 

b. Meningkatkan kesadaran atas pelanggaran melalui kampanye publik di media, daring 

dan di komunitas mereka. 

c. Melaporkan pelanggaran kepada badan internasional seperti PBB 

d. Menekan para pelanggar untuk mengubah perilaku mereka.  

e. Melobi orang-orang yang memiliki pengaruh dan kuasa, misalnya perwakilan 

pemerintah, korporasi, dan aktor non negara lainnya.  

f. Mengupayakan jalur hukum untuk keadilan melalui kerja kasus (casework), saran dan 

perwakilan hukum. 
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g. Menawarkan bantuan praktis kepada orang-orang yang menjadi penyintas pelanggaran 

HAM, misalnya dengan menawarkan tempat penampungan sementara atau 

menyarakankan bagaimana cara mendapatkan keadilan.  

h. Mendidik orang-orang tentang HAM dan mengajarkan bagaimana mempertahankan 

diri mereka dan memperkuat mereka dalam mengatasi tantangan dari siapapun yang 

menolak mereka. 

B. Pembela Lingkungan dan Hak Asasi Manusia 

 Tidak seperti istilah Pembela HAM yang digunakan secara seragam untuk menyebut 

individu, organisasi, atau kelompok yang membela Hak Asasi Manusia, terdapat setidaknya tiga 

terminologi yang digunakan untuk menyebut individu, organisasi atau kelompok yang 

memperjuangkan lingkungan. Terminologi pertama adalah terminologi yang paling umum, yakni 

Pembela Lingkungan (environmental defenders). Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNEP) mendefinisikan istilah ini sebagai “siapapun (termasuk kelompok atau perempuan 

pembela HAM” yang mempertahankan hak-hak atas lingkungan termasuk hak konstitusi atau 

lingkungan yang sehat dan bersih, ketika keberlangsungan hak tersebut terancam.” (UNEP tt,) 

Sementara Femke Wijdekop dalam laporannya untuk The International Union for Conservation 

of Nature (IUCN) National Commite of The Netherland mendefinisikannya sebagai 

 

“individu-individu yang menggunakan hak asasi mereka—kebebasan berbicara, kebebasan 

berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, 

hak atas pekerjaan-untuk melindungi lingkungan.” (Femke Wijdekop tt, introduction) 

 

 Meski memakai terminologi yang sama, UNEP dan Wijdekop memiliki perbedaan 

penekanan atas hak dalam mendefinisikan kerja-kerja pembelaan lingkungan. Melalui frasa “hak-

hak atas lingkungan”, UNEP terlihat lebih menitik beratkan kepada hak-hak yang terkait langsung 

dengan lingkungan. Namun ini tidak berarti UNEP menegasikan hubungan antara hak atas 

lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Di dalam laporan yang sama, secara gamblang UNEP 

menyatakan bahwa “Hak atas Lingkungan (enviromental rights) bisa dilihat sebagi perpanjangan 

dari Hak Asasi Manusia (basic human rights)”. Artinya, UNEP justru menganggap persoalan hak 
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atas lingkungan, termasuk persoalan lingkungan, adalah bagian dari persoalan Hak Asasi Manusia 

itu sendiri. Dalam melihat persoalan pencemaran sungai, misalnya, definisi ini melihat bahwa 

perilaku laku pencemaran terhadap sungai itu sendiri merupakan perilaku yang melanggar hak atas 

lingkungan dan dengan demikian melanggar Hak Asasi Manusia.  

 Ini berbeda dengan Wijdekop yang menempatkan lingkungan sebagai entitas yang berdiri 

sendiri dengan Hak Asasi Manusia. Melalui penggunaan frasa “menggunakan Hak Asasi Manusia 

[…] untuk melindungi lingkungan” Wijdekop seperti sedang mengetengahkan posisi dan kapasitas 

penting yang dimiliki oleh instrument HAM dalam menjaga lingkungan, namun secara bersamaan 

juga memisahkan lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Wijdekop menjelaskan 

definisinya ini lebih jauh dalam hubungan antara HAM dengan lingkungan. Menurutnya, 

“kemungkinan untuk menikmati Hak-Hak Asasi dasar seperti hak hidup, hak atas kesehatan, air, 

pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan beragama, semuanya membutuhkan keberadaan lingkungan 

yang aman dan sehat.” Apabila penjelasan ini digabungkan dengan penjelasan Wijdekop 

sebelumnya mengenai Pembela Lingkungan, maka pencemaran sungai misalnya, akan dipandang 

sebagai persoalan yang terkait dengan HAM karena pencemarannya yang berdampak langsung 

dengan pemenuhan HAM. Artinya, persoalan lingkungan hanya akan menjadi persoalan HAM 

ketika lingkungan itu sendiri mengalami masalah atau terganggu sehingga bukan perilaku 

pencemarannya itu sendiri yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pendeknya, lingkungan 

menjadi persoalan HAM hanya dalam situasi terancam.  

Friend of the Earth International (FoEI) dengan menggunakan terminologi kedua, yakni 

Pembela Hak atas Lingkungan (environmental rights defender) secara tidak langsung 

menjembatani kesenjangan terminologis dari definisi Pembela Lingkungan yang ditawarkan 

UNEP dan Wijdekop. Menurut FoEI, “Pembela Hak atas Lingkungan “berada secara aktif di 

seluruh belahan dunia mempertahankan HAM atas Lingkungan dan Hak Alam (the rights of 

nature). (Friend of the Earth International 2004, preface) Penting menggarisbawahi hak khusus 

yang diajukan oleh FoEI, yakni Hak Atas Alam dan penggunaan HAM atas Lingkungan. 

Berbeda dengan UNEP, FoEI tidak memakai istilah Hak atas Lingkungan untuk menyebut 

dimensi HAM dalam persoalan lingkungan, melainkan memakai istilah HAM atas Lingkungan. 

FoEI tidak menganggap Hak atas Lingkungan sendiri sudah merangkum perlindungan atas 

lingkungan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa FoEI sedang mendudukkan pengertian Hak atas 
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Lingkungan secara literer. Artinya, pembicaraan tentang HAM atas lingkungan selamanya 

merupakan pembicaraan tentang subyek penerima hak, yakni manusia, dan bukan alam itu sendiri. 

Karenanya, perlu adanya pengakuan bahwa alam juga memiliki hak, yakni hak alam. Dengan 

tawaran definisi Pembela Hak atas Lingkungan itu, FoEI melengkapi kealpaan penyebutan 

kelestarian lingkungan dalam definisi Wijdekop atas Pembela Lingkungan di satu sisi, sekaligus 

menunjukkan keterbatasan terminologi hak atas lingkungan UNEP di sisi lain apabila ditinjau dari 

aspek teleologisnya.  

Terminologi ketiga adalah terminologi yang paling belakangan muncul, yakni Pembela 

Hak Asasi Manusia atas Lingkungan (Environmental Human Rights Defender). Michel Forst, 

pelapor khusus PBB untuk situasi pembela HAM memperkenalkan istilah ini pada 2016 dalam 

laporan situasi Pembela HAM dalam Sidang Umum PBB tahun 2016. Menurutnya, terminologi 

Pembela HAM atas Lingkungan  

“merujuk pada individu-individu dan kelompok, dalam kapasitas personal maupun 

professional dan dengan cara damai, berjuang melindungi dan mempromosikan Hak Asasi 

Manusia yang terkait dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.” 

(A/71/281 para 7) 

Sebagaimana dikatakan oleh Forst, pemakaian istilah baru itu ia lakukan demi membuat 

terminologi inklusif yang bisa merangkul dua pandangan besar terkait para pembela HAM, yakni 

para Pembela HAM an sich yang membuat jarak antara Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dan 

Pembela HAM atas Lingkungan yang berusaha menghubungkan isu Lingkungan dengan Hak 

Asasi Manusia. Lebih jauh dari itu, melalui definisi tersebut, Forst ingin memangkas 

kesalahpahaman yang selama ini menghantui definisi Hak atas Lingkungan. Secara singkat ia 

merekam bagaimana kesalahpahaman itu muncul: 

“Tanah dan Hak Atas Lingkungan saling-terkait (interlinked) dan sering tidak terpisahkan. 

Hasilnya, dua kategori luas untuk para pembela yang  mendorong hak atas lingkungan dan 

tanah sering dicirikan sebagai ‘Pembela Hak atas Lingkungan dan Tanah’, ‘Pembela Hak 

atas Lingkungan’, atau hanya ‘aktivis lingkungan’.” (A/71/281 para 7) 

Melalui definisi Pembela HAM atas Lingkungan, Forst bermaksud memasukkan mereka ke dalam 

kategori Pembela HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi atas Hak dan Tanggung 

Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Sosial untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak 
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Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui Secara Universal (Declaration on the 

Right and Responsibility of Individuals, Group and Organs of Society to Promote and Protect 

Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms). 

Batasan Konsep dan Metodologi Pengumpulan Data 

A. Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan 

Laporan ini menggunakan terminologi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan 

(Pembela HAM atas Lingkungan) dengan pertimbangan bahwa terminologi ini mampu secara utuh 

merekam praktek perusakan lingkungan tanpa menjadikan isu pelanggaran HAM yang ada di 

dalamnya menjadi minor dan demikian pula sebaliknya. Pertimbangan lain adalah bahwa 

terminologi ini juga memasukkan tanah, sehingga otomatis secara praktis akan merangkum setiap 

praktek penindasan yang terkait dengannya, ke dalam salah satu definisinya. Dua hal tersebut 

menjadikan terminologi ini sangat kontekstual digunakan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran 

HAM, terutama hak ekosob, di Indonesia yang seringkali berkait-kelindan dengan persoalan 

lingkungan maupun tanah.  

Secara definisi, laporan ini secara umum mengadopsi definisi yang ditawarkan oleh Forst 

atas Pembela HAM atas Lingkungan. Demikian juga dengan batasan apa dan siapa yang bisa 

disebut sebagai pembela lingkungan, laporan ini mengadopsi 5 aspek yang digunakan oleh Forst 

dalam mengidentifikasi Pembela HAM atas Lingkungan, yakni 

1. Diidentifikasi dari apa yang mereka lakukan, 

2. Dicirikan dari aksi mereka dalam melindungi lingkungan dan hak atas tanah, 

3. Bekerja secara professional maupun sukarela dalam membela dan mengabarkan 

perusakan lingkungan atau perampasan tanah, 

4. Datang dari berbagai latar belakang, mulai dari orang-orang biasa yang tinggal di desa 

sampai orang-orang yang sadar sedang menjadi Pembela HAM atas Lingkungan, 

5. Dalam banyak kasus merupakan pemimpin masyarakat adat atau anggota komunitas 

adat yang mempertahankan tanah ulayat dari ancaman proyek berskala besar seperti 

pertambangan dan bendungan.  (A/71/281 para 8) 

Untuk melengkapi kelima aspek di atas, dalam mengidentifikasi “aksi” (sebagaimana 

disebutkan dalam poin nomor 2 di atas) seseorang sebagai aktivitas Pembela HAM atas 



 

12 
 

Lingkungan, laporan ini mengacu pada Deklarasi Pembela HAM pasal 5 dan 7, yakni tentang hak 

berkumpul dan beroganisasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan pasal 5 dan pasal 7, 

yakni tentang hak atas akses, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam 

pemajuan dan perlindungan HAM. 

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Dalam laporan ini, ELSAM menggunakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai 

instrumen analisa atas data kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas 

lingkungan dengan mengacu pada dua hal. 

Pertama, peran dan tanggung jawab negara atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

terjadi dalam kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM Atas Lingkungan. 

Prinsip-Prinsip Limburg bagi Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut Prinsip Limburg) dan Panduan Maastricht mengenai 

Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut Panduan Maastricht) 

memberikan batasan soal bagaimana keterlibatan negara dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.  

Di dalam paragraf 72, Prinsip Limburg menyebutkan bahwa “Pemerintah negara bisa melanggar 

Kovenan (ekosob, pen.) apabila, antara lain: 

 

 gagal mengambil langkah seperti yang diminta Kovenan; 

 gagal untuk segera menyingkirkan penghambat yang menurut kewajibannya harus        

disingkirkan agar suatu hak bisa segera dipenuhi; 

 gagal untuk tidak menunda pemenuhan suatu hak yang menurut Kovenan harus 

dilaksanakan dengan segera; 

 dengan sengaja tidak memenuhi standar minimum internasional dalam hal memenuhi 

kewajibannya, dalam hal mana pemenuhan kewajiban tersebut berada di bawah 

wewenangnya; 

 membatasi suatu hak yang diakui dalam Kovenan yang tidak sesuai dengan Kovenan; 

 dengan sengaja memperlambat atau menghentikan realisasi yang bertahap dari suatu 

hak, kecuali jika tindakan tersebut berada di dalam batas yang diijinkan oleh Perjanjian 

atau tindakan tersebut disebabkan kurangnya sumberdaya atau force majeure yang 

ada; 

 gagal memberikan laporan seperti yang diminta oleh Kovenan” 
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Panduan Maastricht memberikan batasan yang lebih detail mengenai peran dan tanggung 

jawab negara dalam pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan di dalam paragraf 9, 11, 12, 14, 

dan 18. Menurut Panudan Mastricht, 

 

“9. Pelanggaran terhadap Kovenan terjadi jika Negara gagal memenuhi apa yang 

dimaksudkan oleh Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai ‘kewajiban inti 

minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat pokok minimum setiap hak 

[…]. Jadi misalnya, di dalam Negara Pihak ada sejumlah signifikan individu yang 

mengalami kekurangan pangan pokok, atau layanan kesehatan dasar, atau papan dan 

tempat tinggal, atau pendidikan paling dasar, maka Negara Pihak prima facie dianggap 

melanggar Kovenan.’ Kewajiban inti minimum tersebut berlaku tanpa melihat ketersediaan 

sumberdaya negara yang bersangkutan atau segala macam faktor dan kesulitannya.  

11. Pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya terjadi ketika Negara 

menjalankan, baik melalui aksi commission maupun omission, kebijakan atau praktik yang 

sengaja bertentangan atau mengabaikan kewajiban yang ditetapkan Kovenan, atau gagal 

memenuhi standar kewajiban implementasi atau hasil. Terlebih lagi, setiap diskriminasi 

yang atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat 

lain, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, tempat lahir atau status lain, dengan tujuan 

untuk mempengaruhi atau meniadakan penikmatan hak-hak asasi ekonomi, sosial dan 

budaya secara setara dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kovenan. 

12. Diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan 

dipahami dalam standar kesetaraan perempuan menurut Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. Standar tersebut mengharuskan penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan termasuk diskriminasi gender yang timbul 

akibat status sosial, budaya dan bentuk ketidakberuntungan struktural lainnya. 

14. Pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dapat terjadi melalui tindakan 

langsung Negara atau entitas lain yang tidak diatur secara serius oleh Negara. Contoh-

contoh pelanggaran tersebut adalah sbb: 

a) Penghapusan atau penundaan legislasi yang diperlukan untuk penikmatan 

berkelanjutan hak-hak ekonomi, sosial, atau budaya yang sedang dinikmati; 

b) Penyangkalan aktif atas hak-hak tersebut terhadap individu atau kelompok, baik 

melalui legislasi atau pemberlakuan diskriminasi; 

c) Dukungan aktif terhadap pihak ketiga yang tidak konsisten dengan hak-hak asasi 

ekonomi, sosial dan budaya; 

d) Pemberlakuan legislasi atau kebijakan yang pengejawantahannya tidak sesuai 

dengan kewajiban hukum yang terkait hak-hak tersebut, kecuali jika dilakukan 
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dengan tujuan dan dampak meningkatkan kesetaraan dan memperbaiki realisasi 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya untuk kelompok-kelompok rentan; 

e) Pelaksanaan langkah retrogresif yang mengurangi penjaminan hak-hak tersebut; 

f) Penghalangan atau penghentian, yang dilakukan dengan diperhitungkan, realisasi 

progresif hak yang dilindungi oleh Kovenan, kecuali jika Negara bertindak dalam 

batasan yang diijinkan oleh Kovenan atau karena keterbatasan sumberdaya akibat 

force majeure; 

g) Pengurangan atau pengalihan pembelanjaan publik yang mengakibatkan 

ketiadaan penikmatan hak-hak tersebut dan tidak disertai dengan langkah yang 

layak untuk menjamin hak-hak pokok bagi semua rakyat.  

18. Kewajiban untuk melindungi termasuk tanggung jawab negara untuk memastikan 

entitas swasta atau individu, termasuk perusahaan transnasional, agar tidak menyangkal 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu. Negara bertanggungjawab atas pelanggaran 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang bersumber dari kegagalann menjalankan 

kewajiban mengendalikan perilaku pihak di luar negara yang melanggar tersebut. 

Cakupan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Prinsip Limburg dan Panduan 

Maastricht secara khusus memang mengacu pada Kovenan Internasional. Meskipun demikian, 

baik Prinsip Limburg maupun Panduan Maastricht mengakui bahwa semua Hak Asasi Manusia 

tidak dapat dipisahakan. Ia “saling tergantung, saling terkait dan sama pentingnya bagi penegakan 

martabat manusia.” Artinya tanggung jawab negara atas terpenuhinnya hak ekosob juga sekaligus 

mencakup terpenuhinya hak sipil dan politik. (Panduan Maastricht, Par. 4) Sehingga, negara harus 

memberi perhatian secara merata dan memberi pertimbangan mendesak “untuk pelaksanaan, 

pemajuan dan perlindungan Hak Sipil dan Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

(Prinsip Limburg, Par. 3)  

Selain hak ekosob dan sipol, dalam melihat peran dan tanggung jawab negara terkait 

pelanggaran HAM atas pembela HAM atas lingkungan, laporan ini juga menambahkan analisa 

mengenai hak perempuan dan masyarakat adat untuk melengkapi peranan tanggung jawab negara 

sebagaimana telah disebutkan dalam Panduan Maastricht. Dokumen CEDAW, Rural Women and 

Climate Change menjadi rujukan untuk melihat hak perempuan, sementara untuk hak masyarakat 

adat laporan ini merujuk pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 

Masyarakat Pribumi (Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples). 
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Kedua, peran dan tanggung jawab korporasi atau perusahaan. Di dalam Panduan 

Maastricht, peran perusahaan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia sesungguhnya telah 

disinggung dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara—bahwa negara mesti mengantisipasi 

tindakan penyangkalan “hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu”. Akan tetapi, Panduan 

Maastricht tidak menyebut secara spesifik sejauh mana kemungkinan sebuah perusahaan terlibat 

dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

 OHCHR dan Global Compact Network Netherland berbagi penjelasan soal tiga jalan di 

mana perusahaan mungkin terlibat dalam pelanggaran. Pertama, melalui kegiatan perusahaan itu 

sendiri. Kedua, melalui hubungan kontribusi langsung. Ini terjadi ketika perusahaan melakukan 

tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan yang memberikan tekanan pada rekanan bisnisnya 

sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Terakhir, melalui hubungan kontribusi tidak langsung. 

Ini terjadi ketika perusahaan mempunyai hubungan dengan rekan bisnis yang melanggar Hak 

Asasi Manusia. (OHCHR 2014, 22 dan Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2010, 27-28) 

OHCHR juga membedakan dampak pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan 

menjadi dua. Pertama, dampak aktual yakni dampak yang telah dan sedang terjadi karena aktivitas 

perusahaan. Kedua, dampak potensial yakni dampak yang kemungkinan akan terjadi di masa 

depan. Pembedaan ini memiliki implikasi praktis bagi perusahaan. Dampak aktual mengharuskan 

perusahaan memiliki tanggung jawab pemulihan akibat pelanggaran HAM yang disebabkan oleh 

aktivitasnya. Sementara dampak potensial mewajibkan perusahaan “untuk mencegah terjadinya 

dampak tersebut, atau paling tidak untuk memitigasi (mereduksi) sejauh mungkin 

besaran/tingkatan/luasannya (OHCHR 2014, 23). 

 

C. Metodologi Pengumpulan Data  

Laporan ini disusun melalui metode kuantitatif dengan menggunakan data berupa artikel 

berita, data penanganan kasus ELSAM, dan rilis media organisasi non pemerintah (Ornop) dari 

berbagai terbitan daring dalam rentang periode November 2017-Juli 2018. Proses pengumpulan 

dilakukan melalui dua cara Pertama melalui pencarian dengan perangkat lunak peramban Google 

dengan menggunakan beberapa kata kunci. 

Untuk membatasi periode peristiwa yang muncul dalam hasil pencarian, pencarian kata 

kunci, diulang sebanyak tiga kali dengan menambahkan tiga kategori pencarian, yakni November 
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2017, Desember 2017, dan 2018.3 Pencarian tersebut berhasil memperoleh 79 artikel, baik dalam 

bentuk rilis berita dari Ornop dan media yang relevan dengan kasus pelanggara HAM Pembela 

HAM atas lingkungan. 

Kedua, melalui mitra jejaring, baik Ornop maupun individu. Data tersebut diperoleh 

melalui dari percakapan di dalam grup-grup WhatsApp koalisi Ornop, maupun kontak pribadi dari 

anggota koalisi Ornop (termasuk di dalam organisasi non pemerintah ini adalah serikat petani dan 

organisasi masyarakat pendamping kasus perusakan dan/atau kekerasan terhadap pejuang 

lingkungan), baik itu yang bekerja di isu Hak Asasi Manusia, Tambang, Masyarakat Adat maupun 

Lingkungan. 

Seluruh data yang berhasil diperoleh kemudian diolah dan dikodifikasi dengan memakai 

indeks istilah HURIDOCS. 

  

                                                           
3 Misalnya untuk kata kunci “kriminalisasi”, makan pencarian akan dilakukan sebanyak tiga kali dengan 

menggunakan kombinasi kata “kriminalisasi; November 2017”, “kriminalisasi; Desember; 2017, dan “kriminalisasi; 

2018”, dst.   
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III. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan HAM terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan di Indonesia Periode November 2017-Juli 2018 

 

Selama periode November 2017 sampai Juli 2018 Elsam mencatat 36 kasus kekerasan 

dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan  terjadi di Indonesia dengan 

jumlah tindakan sebanyak 55. Kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di 

15 provinsi, 24 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Dari seluruh jumlah kasus dan tindakan tersebut, 

Elsam menemukan bahwa luasan dampak, jumlah korban, dan ragam pelanggaran Hak Asasi 

Manusia terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi dalam jumlah yang signifikan. 

A. Profil Korban 

Secara keseluruhan, dalam rentang waktu 9 bulan, terdapat 254 korban kekerasan dan 

ancaman kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. 70% dari angka itu, yakni 

sebanyak 175 orang, adalah korban individu. Keluarga menjadi korban terbesar kedua. Sebanyak 

71 (28%) keluarga kehilangan tempat tinggal dan terusir dari ruang hidupnya.  

Selain individu dan keluarga, ELSAM juga mencatat adanya komunitas yang menjadi 

korban. Komunitas pertama adalah masyarakat adat. Terdapat tujuh masyarakat adat yang tersebar 

di tiga provinsi. Mereka adalah Masyarakat Adat Bukit Kandarayan, Masyarakat Adat Dayak 

Paser Riwang dan Masyarakat Adat Dayak Pasir Lowu di Kalimantan Timur, Masyarakat Adat 

Rakyat Penunggu di Deli Serdang Sumatera Utara, Masyarakat adat Simpang Tonang di Sumatera 

Barat, dan Warga Adat Motung Samosir di Sumatera Utara. Komunitas kedua adalah kelompok 

masyarakat biasa dalam satuan kampung atau desa. Ada dua kelompok masyarakat yang menjadi 

korban kekerasan dan ancaman kekerasan, yakni 1) warga Kampung Polgar di Jakarta Barat dan 

2) masyarakat Desa Tabek Lanyek di Nagari Batu Janjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten 

Solok, Sumatera Barat. 
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ELSAM memetakan profil korban individu yang berjumlah 175 orang berdasarkan 

pekerjaan. Dari keseluruhan jumlah korban, ELSAM mendapatkan 6 jenis pekerjaan yang terkait 

dengan aktivitas para Pembela HAM atas Lingkungan pada saat mereka menjadi korban kekerasan 

dan ancaman kekerasan. Definisi pekerjaan dalam laporan ini memiliki makna luas, yakni dalam 

relasi upahan maupun non-upahan. Sehingga, kami juga memasukkan status mahasiswa dan 

aktivis-NGO di dalam kategori ini. 

 

68%
3%

28%
1%

Jumlah Korban (255)

Individu Masyarakat Adat Keluarga Masyarakat
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Angka terbesar ditempati oleh petani, yakni sebanyak 48 orang. Mahasiswa menempati 

posisi kedua yakni sebanyak 15 orang.  Lalu disusul oleh nelayan sebanyak 11 orang, kemudian 

aktivis sebanyak 7 orang.  Di dalam daftar korban juga terdapat 1 wartawan, 1 akademisi, dan 1 

perangkat desa. 

Jumlah terbesar dari data ini ditempati oleh korban yang tidak teridentifikasi jenis 

pekerjaannya, yakni sebanyak 91 orang. Namun keterangan yang ada dari data terhimpun 

memungkinkan ELSAM mengkategorikan jumlah sisa ini ke dalam identitas yang meliputi 

kelompok, usia, dan kondisi fisik. Jumlah terbanyak adalah anggota masyarakat adat terdiri dari 

58 orang. Sisanya terdiri dari anggota masyarakat (23 orang), anak-anak (7 orang), dan 

penyandang difabilitas (3 orang). 

7 15 1

48

111123

58

7 3

Status Pekerjaan Korban

Aktivis Mahasiswa

Perangkat Desa Petani

Nelayan wartawan

Akademisi Tidak diketahui (warga masyarakat)

Tidak diketahui (masyarakat adat) Tidak diketahui (anak-anak)

Tidak diketahui (penyandang disabilitas)
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 Terakhir, ELSAM mengidentifikasi jumlah korban berdasarkan identitas gender. 

Sebanyak 46% (80 orang) pembela HAM atas Lingkungan yang mengalami kekerasan dan 

ancaman kekerasan adalah laki-laki. 10% korban adalah perempuan (17 orang). Sisanya, 44% (78 

orang) tidak diketahui identitas gendernya.    

B. Sebaran Wilayah  

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Sumatera Barat menjadi wilayah yang memiliki paling 

banyak kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Di 

sepanjang November 2017-Juli 2018, 5 kasus terjadi di wilayah ini.  Sumatera Utara dan 

Yogyakarta menempati posisi kedua dengan 4 kasus. Terdapat 3 wilayah yang memiliki jumlah 

kasus paling sedikit, 1 kasus, yaitu Aceh, Jambi, dan Kalimantan Barat.  
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Berdasarkan sebaran korban per individu, Sumatera Barat menjadi tempat di mana para 

Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban pelanggaran. Terdapat 56 Pembela Lingkungan 

menjadi korban di wilayah ini dalam periode November 2017-Juli 2018. Meski demikian, jumlah 

keseluruhan korban per provinsi paling tinggi berada di Yogyakarta. Terdapat 30 orang dan 65 

unit kepala keluarga menjadi korban pelanggaran. 

 

 

1
3

4

1
3

2
1

2 2
11
1

2

1
1

4
2

SEBARAN KASUS PER PROVINSI

Agraria Pertambangan Infrastruktur

0

10

20

30

40

50

60

70

10

54

9
4

17

4

13

4

30

1 4 2

11 12

2 2 31 1
6

65

Jumlah Korban  Per Provinsi

Individu Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Keluarga



 

22 
 

Di bagian sebelumnya, ELSAM menemukan bahwa petani dan anggota kelompok 

masyarakat adat merupakan Pembela Lingkungan yang paling banyak menjadi korban 

pelanggaran HAM. Jumlah ini terkait dengan jenis konflik yang terjadi di sepanjang November 

2017-Juli 2018.  

ELSAM membagi keseluruhan jumlah kasus kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM 

atas Lingkungan pada periode November 2017-Juli 2018 menjadi 4 kategori, yakni Agraria, 

Pertambangan, Infrastruktur, Pariwisata, dan Pencemaran Lingkungan.4 Dari keseluruhan kasus 

yang terjadi selama periode ini, 20 kasus merupakan konflik agraria. Jumlah ini masih ditambah 

dengan konflik di sektor infrastruktur yang mana 6 di antaranya melibatkan konflik terbuka antara 

masyarakat petani dan pemerintah atau perusahaan. Pembangunan New Yogyakarta International 

Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo misalnya, menyumbang angka korban tersebesar 

dengan keseluruhan korban di wilayah Yogyakarta sebanyak 30 orang dan 65 unit kepala keluarga. 

Mayoritas korban di dalam kasus ini adalah petani.   

 

                                                           
4 Elsam menyadari bahwa kategorisasi ini bukan tidak memiliki masalah. Kata “agraria”, misalnya, apabila mengikuti 

penjelasan Gunawan Wiradi (2008, 101-105) tidak hanya menyangkut persoalan tanah atau pertanian, melainkan lebih 

luas dari itu yakni merujuk pada wilayah yang mewadahi semuanya. Artinya, dalam definisi ini, baik isu pertanian 

(yang dalam kategorisasi laporan ini ikut masuk dalam kategori agraria), pertambangan, infrastruktur, pariwisata, dan 

pencemaran lingkungan adalah isu yang juga tercakup dalam isu agraria. Namun dalam kategorisasi ini Elsam 

mengacu pada asal mula perkara dari kasus besar yang menaungi kasus ancaman dan kekerasan terhadap pembela 

HAM atas Lingkungan. Apabila asal mula perkaranya adalah kasus tanah, maka Elsam memasukkan itu ke dalam 

kategori kasus agraria. Dst. 
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Berdasarkan sebaran jenis kasusnya, konflik agraria sendiri terjadi di mayoritas jumlah 

provinsi yang terdampak (12 provinsi). Dari jumlah itu, kasus terbanyak berada di wilayah 

Sumatera Utara yakni sebanyak 4 kasus. Jumlah ini hanya disamai oleh jumlah konflik 

infrastruktur yang terjadi di wilayah Yogyakarta.  

 

C. Sebaran Waktu 

Berdasarkan sebaran waktunya, akhir 2017 menjadi periode tersuram pelanggaran para 

Pembela HAM atas Lingkungan. Terdapat 15 kasus muncul dalam periode ini, dengan jumlah 

terbanyak berada di bulan November dengan 8 kasus disusul Desember dengan 7 kasus. Februari 

dan April menjadi bulan dengan jumlah kasus terbanyak ketiga dengan masing-masing 6 kasus.  
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D. Profil Pelaku 

Ada 10 pelaku yang terlibat dalam tindak kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan. Dari jumlah tersebut, polisi menjadi pelaku yang paling sering 

melakukan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan. Dari total 36 kasus, polisi terlibat dalam 25 

kasus. Satpol PP dan TNI menempati posisi kedua dengan masing-masing terlibat dalam 4 kasus. 

Yang perlu dicatat secara khusus dalam profil pelaku tindak kekerasan dan ancaman 

kekerasan ini adalah kasus yang menimpa akademisi Basuki Wasis, saksi ahli KPK dalam kasus 

korupsi izin tambang yang menyeret Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif Nur Alam. Nur Alam, 

yang merupakan salah satu tersangka utama kasus korupsi izin tambang, melakukan gugatan 

hukum terhadap Basuki Wasis melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten 

Bogor. Kasus ini mendapat sorotan luas dan memicu reaksi kuat di kalangan masyarakat sipil.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
7

4

6

1

6

2 2

Sebaran Waktu Peristiwa Kasus



 

25 
 

 

 

E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Elsam mencatat ada 55 tindakan kekerasan dan 

ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Dari jumlah tersebut, Elsam 

menemukan 6 jenis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, yakni intimidasi, 

serangan fisik, perampasan lahan, penangkapan, dan pembunuhan. Serangan fisik menjadi 

tindakan terbanyak yang dilakukan, yakni sebanyak 20 tindakan. Intimidasi menjadi tindakan 

terbanyak kedua dengan jumlah 16. Dari jumlah ini, pembunuhan menjadi tindakan yang paling 

sedikit dilakukan, yakni sebanyak 2 tindakan. 
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Dari semua tindakan pelanggaran tersebut, Elsam mencatat adanya pelanggaran serius 

terhadap Hak Asasi Manusia para Pembela Lingkungan.  Ragam pelanggaran tersebut, apabila 

diurut dari jumlah terbesar, yakni: 

1. Integritas Personal5 

Ada 20 tindakan dalam kurun waktu November 2017 sampai Juli 2018 yang terkait 

langsung dengan integritas personal. Dimensi pelanggaran HAM di sini bermacam-macam, 

dengan berbagai modus operandi, dari mulai tindak pemukulan biasa, atau berkelompok sampai 

penembakan. Ada 3 kasus penembakan yang terjadi dalam periode ini. Kasus penembakan yang 

sempat menjadi perdebatan di ruang publik adalah penembakan Warga Adat Marapu di Pantai 

Marosi Sumba Barat. Penolakan ini berujung pada tewasnya satu warga adat yang mengalami 

pembunuhan kilat. Dalam peristiwa tersebut, satu warga lain, M, mengalami luka tembak. Di 

dalam perundang-undangan Republik Indonesia, tindak pelanggaran terhadap integritas personal 

bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

                                                           
5 Secara definisi, menurut Peo dan Tate (dalam Hill 2013, 8) integritas personal bisa diartikan sebagai hak untuk 

bebas dari pemenjaraan politik, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa. Dalam 

kacamata hukum internasional, ia mencakup Hak Asasi Manusia dasar yang lebih luas, dari mulai hak untuk 

hidup, hak untuk disiksa, hak untuk tidak ditangkap atau sewenang-wenang serta hak untuk tidak dihilangkan 

secara paksa. Huridocs, melalui penjabaran indeks pencatatan kasusnya, melebarkan definisi integritas pribadi 

menjadi lebih luas, dan bisa mencakup segala dimensi kekerasan—yang menjadi dasar pelaporan ini.  
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Satu hal yang perlu digarisbawahi terkait pelanggaran terhadap integritas personal ini 

adalah adanya 3 korban dari penyandang difabilitas. Bapak S dan istrinya, serta Bapak Ag, 

penyandang disabilitas warga Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, 

mengalami kekerasan dari aparat kepolisian dalam peristiwa penggusuran desa untuk keperluan 

Bandara NIYA. Selain melanggar integritas personal, tindakan ini juga melanggar hak penyandang 

disabiiltas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.  

 

2. Hak atas Kebebasan 

Dari seluruh jumlah tindakan, 19 tindakan merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak 

atas kebebasan. Jumlah ini meliputi praktek penangkapan sebanyak 9 kali dan penahanan sebanyak 

4 kali. Salah satu kasus yang mendapatkan ekspose media secara nasional dan terkait dengan 

pelanggaran hak atas kebebasan adalah penangkapan 15 aktivis penolak pembangunan New 

Yogyakarta International Airport (NYIA). Kasus terbesar dari pelanggaran hak ini adalah 

penangkapan 46 anggota warga adat Simpang Tonang oleh aparat gabungan TNI-Polri karena 

aktivitas penolakan penambangan emas PT. Inexco Jaya Makmur. Penangkapan dan penahanan 

ini melanggar Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9 ayat (1) yang telah 

diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2015. Pasal 

tersebut mengatur kebebasan dan keamanan pribadi seseorang dari tindakan penangkapan dan 

penahanan sewenang-wenang kecuali berdasarkan alasan dan prosedur yang sah.  

 

3. Hak untuk Berpindah, Hak untuk Bertempat Tinggal 

Terdapat 5 tindakan perampasan lahan berskala besar di sepanjang November 2017 

sampai Juli 2018. Tindakan ini melanggar paling banyak HAM para Pembela Lingkungan dalam 

periode ini. Di Kulon Progo misalnya, rencana pembangunan Bandara Internasional NYIA 

mengusir 65 KK penolak NYIA dan melanggar HAM 27 orang aktivis pendukung warga. Dimensi 

tindakan ini begitu berlapis, melibatkan pelbagai aktor yang masing-masing nampak menonjol 

peranannya, mulai dari TNI, Polri, PT Angkasa Pura I, Kesultanan Jogjakarta, Pemda Kulon 

Progo, sampai dengan kelompok paramiliter bentukan Pemda Kulonprogo.  

Perampasan lahan terkait secara langsung dengan pelanggaran hak untuk berpindah dan 

hak untuk bertempat tinggal. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menegaskan pada pasal 27 
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bahwa tindakan pelanggaran terhadap “jaminan untuk kebebasan berpindah dan bertempat 

tinggal” merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Selain pelanggaran terhadap hak untuk berpindah dan hak untuk bertempat tinggal, 

tindakan penggusuran juga melanggar hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak 

sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya pasal 11 

ayat 1 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia Undang-Undang No 11 Tahun 2005. 

 

4. Hak atas Hidup 

 Dua Pembela Lingkungan terbunuh di sepanjang periode November 2017 sampai Juli 

2018. Kasus pembunuhan pertama menimpa Poroduka, anggota masyarakat adat Marapu, yang 

meninggal dalam usahanya menolak pembangunan Kawasan Industri Pariwisata di Pantai Marosi, 

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu tempat ritual Pasola yang 

dilakukan oleh orang Marapu. Kasus ini mendapat sorotan luas di media nasional. 

Kasus lainnya, hampir tidak mendapat porsi pemberitaan layak di media nasional, yakni 

kasus kematian wartawan Muhammad Yusuf dalam masa penahanan di Lapas Kotabaru. 

Muhammad Yusuf merupakan wartawan media daring Kemajuan Rakyat yang memberitakan 

secara luas praktek bisnis PT MSAM milik konglomerat Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. 

Pemberitaan itu kemudian membuat kriminalisasi terhadap Muhammad Yusuf yang kemudian 

meninggal di penjara pada 10 Juni 2018. 

Praktek pembunuhan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan merupakan pelanggaran 

terhadap hak hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang yang sama, yakni pada pasal 104 ayat 

(1), praktek penghilangan nyawa dengan sewenang-wenang di luar proses pengadilan (extra-

judicial killings) merupakan praktek pelanggaran HAM berat.  

 

5. Hak Masyarakat Adat 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat 7 kelompok masyarakat adat dan 58 

anggota masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan. Kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri, karena sejauh terkait 

dengan pembelaan atas lingkungan, kasus kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat adat 



 

29 
 

dan/atau anggota masyarakat adat juga terkait dengan tanah ruang hidup masyarakat adat itu 

sendiri. Pendeknya, ia mengancam, atau setidaknya berpotensi mengancam, keberlangsungan 

hidup masyarakat adat itu sendiri. 

Dan ini bertentangan dengan konstitusi paling asasi dalam sistem hukum di Indonesia, 

yakni Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 18b ayat (2), UUD 1945 dengan gamblang 

memberikan pengakuan dan penghormatan atas “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya.” Tidak cukup itu, di pasal selanjutnya yakni pasal 28I ayat (3) 

UUD 1945 kembali menegaskan penghormatan atas identitas budaya dan hak masyakat adat di 

Indonesia. Pemenuhan hak-hak tradisional dan hak identitas budaya mustahil terpenuhi apabila 

tanah dan ruang hidup masyarakat terancam; apabila setiap upaya pelestarian atas keduanya 

mengalami beragam represi. 

Dalam konteks instrument HAM internasional, pelanggaran HAM atas Pembela 

Lingkungan dari kelompok masyarakat adat juga berimplikasi langsung pada pelanggaran 

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Masyarakat Pribumi, terutama pasal 18 dan 

pasal 32. Pasal tersebut dengan jelas mengatur perlindungan aspirasi masyarakat adat atas tanah 

dan wilayah mereka serta kewajiban untuk selalu menyertakan aspirasi masyarakat adat dalam 

setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hak mereka. Dan pelanggaran HAM terhadap 

pembela HAM atas Lingkungan dari masyarakat adat menunjukkan tidak adanya penghormatan 

atas hak-hak yang diatur dalam kedua pasal tersebut. 

6. Hak Perempuan 

Ada10% korban (17 orang) kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM 

atas Lingkungan adalah perempuan. Jumlah ini berpotensi meningkat lantaran 44% (78 orang) dari 

keseluruhan korban tidak diketahui identitas gendernya. Angka ini mengindikasikan adanya 

pengabaian dan pelanggaran serius terhadap hak atas perempuan. 

Dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia, memang, sejauh ini hak perempuan 

secara tekstual hanya disebut secara spesifik sebatas hak non diskriminasi. UU  Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, hanya mengatur ruang lingkup hak perempuan ke 

dalam hak non diskriminasi dalam pekerjaan (pasal 38, 48 dan 49), hak mendapat perlakukan 

khusus untuk ibu hamil (pasal 41), kesetaraan dalam pemilu (pasal 46), hak setara dalam 
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kewarganegaraan (pasal 47), hak setara dalam tindakan hukum (passal 50), hak asuh (pasal 51). 

Artinya, hak-hak lain yang terkait dengan perempuan seperti hak atas lingkungan, hak atas 

lingkungan, dlsb. dicantolkan ke dalam hak asasi manusia yang lebih umum. Meskipun demikian, 

terdapat pandangan lain apabila mengacu pada salah satu dokumen PBB yang memberikan tafsiran 

paling mutakhir atas Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan, yakni CEDAW, Rural Women and Climate Change.  

Di dalam komentar terhadap passal 14 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, 

CEDAW, Rural Women and Climate Change, menyebutkan, 

 

Pasal 14 Konvensi Penghapusann Diskriminasi Terhadap Perempuan lebih jauh 

menekankan pada kebutuhan perempuan-perempuan pedesaan, termasuk dari kalangan 

peternak, nomad, pemburu dan peramu, dalam pelbagai pekerjaan (antara lain nelayan, 

buruh upahan, dan pertanian berpindah. 

 

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan instrumen hukum 

internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984. Konvensi yang sama juga menjadi dokumen utama yang menjadi acuan dalam 

penyusunan UU HAM. Sehingga, merujuk penjelasan tersebut, dalam sistem hukum di Indonesia, 

jelas jika kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa para Pembela HAM atas Lingkungan 

perempuan selama periode November 2017-Juli 2018 merupakan pelanggaran terhadap hak 

perempuan. 

7. Hak Anak 

 Sebanyak 7 anak mengalami tindakan intimidasi selama periode November 2017-2018. 

Keberadaan anak sebagai korban ini merupakan dampak lanjutan dari serangkain represi yang 

dilakukan terhadap para Pembela HAM atas Lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. 

Korban anak-anak ini ditemukan di dua wilayah. 

Pertama di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang anak menjadi 

korban pemukulan aparat gabungan yang terdiri dari Polres Langkat, Linud Raider, dan Satpol PP 

saat warga Desa Mekar Jaya melakukan aksi damai menolak penggusuran lahan milik warga yang 

klaim oleh PT Langkat Nusantara Kepong. Kasus lain terjadi di Desa Wisnu Kecamatan 
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Watukumpul Kabupaten Pemalang. Sebanyak 6 orang anak diintimidasi oleh aparat kepolisian 

dari Polsek Watu Kumpul karena aktivitas penolakan warga desa, termasuk orang tuanya, atas 

keberadaan lokasi tambang galian C milik PT Asa Sukses Amanah. 

Kasus pemukulan dan intimidasi terhadap anak ini selain melanggar intergritas personal 

dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia pasal 4 dan 30 juga bertentangan dengan  UU HAM pasal 66 ayat 3 yang melarang 

perampasan kebebasan anak serta melanggar Konvensi Hak Anak pasal 16. 

8. Intimidasi, Pelanggaran dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

Praktek intimidasi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan tindakan terbanyak 

kedua setelah tindakan serangan fisik. Tindakan intimidasi merupakan pelanggaran HAM, terkait 

dengan pelanggaran hak atas rasa aman. Namun, intimidasi itu sendiri memiliki keterkaitan dengan 

potensi pelanggaran HAM atas Pembela Lingkungan. Dari 15 tindakan intimidasi, 11 tindakan 

berpotensi melanggar hak untuk berpindah dan bertempat tinggal dan 1 tindakan lainnya 

berpotensi melanggar hak atas kebebasan.  

9. Peran dan Tanggung Jawab Negara 

 Sebagaimana disebutkan di dalam prinsip Limburg dan Panduan Maastricht, negara 

memiliki posisi kunci terkait peran dan tanggung jawab dalam penegakan maupun pelanggaran 

Hak Asasi Manusia. Peran dan tanggung jawab ini melekat bersamaan dengan ratifikasi terhadap 

Kovenan Hak Sipol maupun Hak Ekosob. (Prinsip Limburg, par. 1-8 dan Panduan Maastricht, 

par.)  Sehingga, setiap tindakan pengabaian atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, bagaimana 

diamanatkan Kovenan Hak Sipol dan Hak Ekosob merupakan bentuk pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh negara. (Panduan Maastricht, par. 1-5) 
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Jika menilik data pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa pada Pembela 

HAM atas Lingkungan selama periode November 2017-Juli 2018, jelas terlihat bahwa negara tidak 

sekedar melakukan pengabaian atas pemenuhan Hak Asasi Manusia para Pembela HAM atas 

Lingkungan. Mayoritas aktor kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan adalah aktor negara (88%). Aktor ini terdiri dari polisi, TNI, Kejaksaaan, pejabat 

negara, pengadilan, Badan Otorita, Polisi Hutan, dan Salpol PP. Artinya, merujuk data tersebut, 

negara  tidak hanya bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

telah menimpa para Pembela HAM atas Lingkungan lantaran pengabaiannya terhadap 

Pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi negara telah menjadi aktor paling dominan dalam 

pelanggaran HAM itu sendiri.  

38, 88%

5, 12%

Aktor Negara dan Aktor Non-Negara

aktor negara aktor non negara
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10. Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan  

Sekilas, jika melihat data yang digunakan dalam laporan ini, peran tanggung jawab 

perusahaan terhadap tindak kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan tidaklah terlalu signifikan. Dari total 36 kasus, hanya 3 kasus yang melibatkan 

perusahaan secara langsung dengan jumlah perusahaan sebanyak 3. Meskipun demikian, apabila 

melihat konteks ke-36 kasus secara keseluruhan, akan terlihat jika perusahaan menanggung atau 

terindikasi menanggung peran dan tanggung jawab yang besar dalam kasus kekerasan dan 

ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang terjadi di sepanjang November 

2017-Juli 2018.   

 Tindakan pelaku non negara selain perusahaan, yakni preman, misalnya memiliki 

keterkaitan dengan peran perusahaan. Kasus yang pertama terjadi di Kabupaten Pasaman Sumatera 

Barat dengan korban warga adat Simpang Tonang. Oknum preman yang melakukan intimidasi 

kepada warga di wilayah ini merupakan rekanan bisnis dari PT Inexco Jaya Makmur, perusahaan 

operator tambang emas. Kejadian yang terekam dalam kasus ini juga terkait langsung dengan 

penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan. Kasus yang kedua terjadi di Kalimantan 
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Polisi (25) TNI (4) Kejaksaan (1) Pejabat Negara(1)

Pengadilan (1) Badan Otorita (1) Polisi Hutan (1) Satpol PP (4)
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Selatan dengan korban Usman Pahero. Aktivis lingkungan itu dibacok kepalanya di tengah 

penolakannya terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. 

 Jika melihat konteks yang lebih besar, besarnya peran dan tanggung jawab perusahaan 

dalam kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan pada periode 

November 2017-Juli 2018 juga akan semakin terlihat. Dari 36 kasus yang terjadi di sepanjang 

periode ini, terdapat nama 33 perusahaan yang terlibat dalam 33 kasus. Satu kasus dari 3 kasus 

yang tersisa mengindikasikan secara kuat keterlibatan perusahaan karena konteks yang 

melatarbelakangi adalah aktivitas pertambangan (kasus Usman Pahero). 

Mengacu pada rumusan OHCHR dan Global Compact Network Netherland, maka peran 

dan tanggung jawab perusahaan dalam kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela 

HAM atas Lingkungan para periode November 2017-Juli 2018 terjadi dalam dua jalan. Pertama, 

melalui kegiatan perusahaan itu sendiri. Ini terjadi pada 3 kasus. Sisanya, sebanyak 33 kasus, 

melalui jalan kedua, yakni melalui kontribusi langsung. Laporan ini memiliki keterbatasan untuk 

melacak jalan terakhir, yakni kontribusi tidak langsung, pelanggaran HAM terhadap Pembela 

HAM atas Lingkungan yang melibatkan peranan dan tanggung jawab perusahaan.   
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IV. Rekomendasi 

Kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan selama 

periode November 2017-Juli 2018 telah membawa para Pembela HAM atas Lingkungan dalam 

situasi sulit. Kasus kekerasan dan  ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

tersebut telah berdampak pada berbagai pelanggaran HAM,  mulai dari pelanggaran hak sipil dan 

politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak perempuan, hak masyarakat adat, hak kelompok 

disabilitas, dan hak anak. Hal ini membuat Pembela HAM atas Lingkungan tidak hanya  

mendapatkan kerugian materil dan non materil dalam jumlah yang besar—lebih dari itu situasi ini 

telah menempatkan Pembela HAM atas Lingkungan di bawah bayang-bayang kekerasan dan 

ancaman kekerasan. 

Negara dan perusahaan sebagai aktor paling dominan dalam kasus kekerasan dan ancaman 

kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan memiliki tanggung jawab dan 

kewajiban terbesar dalam menyelesaikan kasus tersebut serta memastikan perlindungan dan 

terpenuhinya hak-hak Pembela HAM atas Lingkungan. Tanggung jawab dan kewajiban ini 

termasuk mengupayakan mekanisme pemulihan baik secara non-judisial maupun judisial 

sebagaimana diamanatkan oleh Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, 

Penghormatan, dan Pemulihan” (prinsip 19, prinsip 20, prinsip 21, prinsip 25, prinsip 26, dan 

prinsip 27).  Mempertimbangkan hal tersebut, juga melihat keragaman aktor dan cakupan 

pelanggaran HAMnya, maka ELSAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

A. Pemerintah  

1. Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Pusat untuk melunasi janji 

NAWACITA dalam melakukan penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian 

konflik lahan yang menjadi muasal kasus pelanggaran HAM atas Pembela 

HAM atas Lingkungan 

2. Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Pusat agar menerbitkan peraturan 

pendukung Undang-Undang Lingkungan Hidup terutama untuk pasal 66 UU 

PPLH untuk memastikan perlindungan terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan 
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3. Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Pusat untuk menindak lanjuti kembali 

keterlibatan perusahaan milik negara (BUMN) dalam pelanggaran HAM atas 

Pembela HAM atas Lingkungan 

4. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan 

kasus pelanggaran HAM ata Pembela HAM atas Lingkungan untuk 

menindaklanjuti keterlibatan mereka dalam kasus tersebut  

5. Melakukan upaya pemulihan HAM yang telah dilanggar oleh aparat negara  

 

B. Kepolisian 

1. Menginstruksikan kepada seluruh anggotanya supaya tidak melakukan 

tindakan represif terhadap para Pembela HAM atas Lingkungan dengan 

mempertimbangkan pasal 66 dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan 

mengedepankan prinsip praduga tak bersalah 

2. Membangun komunikasi dengan instansi pemerintah terkait isu lingkungan 

untuk membuat kerjasama dalam penanganan kasus Pembela HAM atas 

Lingkungan 

3. Membangun komunikasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam terutama 

di isu Lingkungan, Pertambangan, dan Agraria untuk menyusun langkan 

preventif untuk melindungi pembela HAM atas Lingkungan   

 

C. LPSK 

1. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

dengan melakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil  

D. Komnas HAM 

1. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kasus pelanggaran HAM atas 

Pembela HAM atas Lingkungan 

2. Untuk mendorong Presiden dan Pemerintah Pusat supaya berperan meninjau 

lebih jauh keterlibatan apparatus negara dalam kasus pelanggaran HAM 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

3. Untuk mendorong Presiden dan Pemeritnah Pusat supaya lebih aktif dalam 

melindungi para Pembela HAM atas Lingkungan 
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E. Perusahaan 

1. Untuk selalu menaati kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia dalam 

seluruh praktek bisnis, secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Untuk selalu memilih mekanisme perundingan dalam menyelesaikan setiap 

sengketa dan kasus terkait dengan penolakan  aktivitas bisnisnya 

3. Untuk mengadakan audit internal mengenai sejauh mana kerugian yang 

ditimbulkan akibat pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan 

4. Untuk mengupayakan proses pemulihan segala kerugian baik materiil maupun 

non-materiil yang ditimbulkan dari pelanggaran HAM atas Pembela HAM atas 

Lingkungan  

 

F. Organisasi Masyarakat Sipil 

1. Untuk meningkatkan pemantauan kasus pelanggaran HAM atas Pembela 

Lingkungan 

2. Untuk terus mendorong Presiden dan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan 

peraturan pendukung Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 66 
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