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T
erima kasih banyak kami 
ucapkan kepada seluruh el-
emen masyarakat sipil yang 
telah mendukung segala 
bentuk perjuangan bantuan 

hukum yang dilakukan YLBHI teruta-
ma kepada LBH Pekanbaru sepanjang 
tahun 2020 ini. Kami sadar, kerja-ker-
ja mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang berdaulat, berkeadilan dan ber-
demokrasi serta sejahtera bukanlah 
hal yang mudah terutama saat tidak 
hadirnya negara di tengah-tengah mas-
yarakat dan makin menguatnya ceng-
keraman pemilik modal dalam men-
gooptasi segala lini kehidupan yang 
ada saat ini. 

LBH Pekanbaru kembali untuk 
membuat Catatan Akhir Tahun (Cata-
hu) tahun 2020 yang merupakan ben-
tuk tanggung jawab LBH Pekanbaru ke-
pada seluruh elemen masyarakat sipil 
di Riau secara khusus ditujukan kepa-
da klien, paralegal, lembaga jaringan, 
stakeholder yang selama ini bekerja 
bersama-sama untuk memperjuang-
kan keadilan dan penegakan HAM. 
Catahu ini akan memaparkan jum-
lah pengaduan pencari keadilan dan 
yang telah ditangani, laporan-laporan 
pelaksanaan Operasional dan Internal, 
laporan keuangan dan juga laporan 
penanganan perkara selama 2020.

Tidak hanya laporan secara internal 
lembaga, catahu ini juga merefleksikan 
kondisi-kondisi demokrasi dan pelang-
garan HAM di Riau dalam pandangan 
LBH Pekanbaru. Refleksi ini bercermin 
dari catahu LBH Pekanbaru 2019 yang 
dimana “#Reformasidikorupsi : HAM 
DI RUANG HAMPA” merupakan gam-
baran terkonsolidasikan gerakan-ger-
akan masyarakat sipil dalam menjaga 
demokrasi dan penegakan HAM. Wa-
laupun catahu ini tidak dapat mewakili 
suara-suara masyarakat sipil yang be-
ragam dan kondisi yang berbeda, na-
mun dapat dijadikan sebagai corong 
gerakan sipil dalam perjuangan peneg-
akan hak asasi manusia yang kini su-
dah berada di ruang hampa. 

Tahun 2020, dimana disaat Dun-
ia sedang berduka karena Pandemi 
covid-19 yang membatasi ruang gerak 
masyarakat disaat yang sama oligarki 
dan pemerintah sibuk membuat UU 
yang tidak transparan dan partisipa-
tif dengan proses cepat, terburu-buru 
dan aburadul untuk menguntungkan 
oligarki dari UU Mahkamah Konstitu-

si, UU Mineral dan Batubara dan UU 
Cipta Kerja. Aturan penanganan Cov-
id-19 menjadi alasan negara melakukan 
kriminalisasi dan melakukan penyala-
gunaan kewenangan yang berpotensi 
pelanggaran HAM dengan melakukan 
penangkapan tanpa prosedur terhadap 
massa aksi yang melakukan protes 
terhadap penolakan Cipta Kerja. Krim-
inalisasi dengan alasan Covid-19 diala-
mi mahasiswa di Bengkalis terhadap 
protes putusan hakim Pengadilan Neg-
eri Bengkalis yang menghukum Bong-
ku masyarakat adat Suku Sakai yang 
dihukum karena mengelolah tanah 
ulayatnya. Tidak hanya itu, hak kebe-
basan berekspresi dan berpendapat di 
muka umum juga dicederai oleh tinda-
kan penegak hukum yang menangkap 
massa aksi penolakan UU Cipta Kerja. 

Kepentingan oligarki yang menung-
gangi UU Minerba berdampak kepada 
situasi lingkungan hidup di Provinsi 
Riau yang terdapat 3 perusahaan per-
tambangan batubara seperti PT. Riau 
Bara Harum, PT. Samantaka Batubara 
dan PT. Buana Tambang Jaya yang ber-
potensi merampas ruang hidup mas-
yarakat adat di Provinsi Riau. Selain 
itu, kerusakan lingkungan hidup sep-
erti tidak di reklamasinya 13 lobang 
tambang PT. Riau Bara Harum mem-
berikan bukti UU Minerba tidak berpi-
hak kepada lingkungan hidup. 

Sudah hampir 2 tahun Gubernur 
Provinsi Riau menjabat tidak mem-
berikan pengaruh terhadap lingkun-
gan hidup, salah program kebijakan 
Riau Hijau yang digadang-gadang oleh 
Gubernur Provinsi Riau hanya bualan 
belaka, salah satu faktor program Riau 
Hijau yaitu pengendalian Sungai Siak 
yang sampai saat ini masih tetap ter-
cemar berat disaat pemerintah daerah 
terus membangun industri di pinggir 
sungai Siak seperti Pembangkit Lis-
trik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Raya 
dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) yang berada di pinggir Sungai 
Siak. Tidak hanya industri yang sudah 
dibangun saat ini, ancaman semakin 
rusaknya Sungai Siak dalam RPJMD 
Provinsi Riau rencana dibangun kawa-
san Industri Tenayan (KIT) salah satu 
akses transportasi adalah sungai Siak.  

Masa Pandemi Covid-19 mening-
katnya kekerasan terhadap perempuan 
yang LBH Pekanbaru terima hingga 
saat ini menerima kasus sebanyak 12 
pengaduan kekerasan seksual secara 

fisik ataupun verbal dan LBH Pekanba-
ru bersama YLBHI ikut berkontribusi 
dalam sidang rakyat mendesak RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual. Su-
ara-suara korban penyintas seluruh In-
donesia merupakan suatu bentuk pro-
tes terhadap Negara untuk membuat 
UU yang berpihak pada korban bukan 
kepada Oligarki. 

Refleksi dalam catahu tahun ini 
kami “Oligarki = Ancaman Ruang 
Hidup” menggambarkan kondisi-kon-
disi yang sangat krusial pembung-
kaman hak-hak kebebasan berekspr-
esi dan berpendapat dalam prinsip 
demokrasi. Keselamatan masyarakat 
pada masa Pandemi Covid-19 bukan 
lagi hal yang prioritas oleh Negara ka-
rena kepentingan rakyat telah di ram-
pas dan dibungkam dengan kepentin-
gan oligarki. 

Kondisi demokrasi yang semakin 
parah kedepannya merupakan peker-
jaan yang berat bagi penegakan hak 
asasi manusia, namun kami terus beru-
saha mewujudkan sebagai lokomotif 
demokrasi sebagaimana cita-cita yang 
telah dibuat oleh Para Pendiri lembaga 
ini pada 48 tahun silam. Harapannya, 
terus ada masukan dan inovasi bagi 
kerja-kerja kami di tahun yang akan 
datang yang diprediksi akan makin 
sulit di mana makin kuatnya pengaruh 
oligarki terhadap Sumber Daya Alam. 
Tentu hubungan ini lahir disebabkan 
timpangnya relasi kuasa antara rakyat 
dan negara atau semakin menjauhnya 
penyelenggaran negara terhadap rak-
yatnya.

Maka tak heran dalam Catahu 2020 
ini, kami mengambil sudut pandang 
suara gerakan masyarakat sipil dalam 
perjuangan hak asasi manusia hanya di 
ruang hampa. Tentu hal ini tidak akan 
membuat perlindungan, pemenuhan 
dan penjaminan terhadap hak asasi 
manusia membumi di Bumi Lancang 
Kuning, namun setidaknya ini men-
jadikan modal besar untuk merumus-
kan strategi advokasi dan strategi in-
ternal untuk menghadapi tahun 2021.

Akhir Kata, kami terus melakukan 
segala bentuk upaya agar terwujudn-
ya keadilan dan persamaan hak bagi 
seluruh masyarakat tanpa meman-
dang Suku, Agama, Ras, Budaya, Jenis 
Kelamin dan Orientasi yang nantinya 
dapat merusak kemesraan antara Ne-
gara dengan Pemilik Modal tersebut.

Andi Wijaya., S.H
 Direktur

Prolog
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P
ada tahun 2004 berawal dari 
fenomena sosial, kekerasan 
dan ketidakadilan yang terjadi 
terus-menerus pada masyar-
akat miskin yang termarjinal-

kan di Provinsi Riau, menggerakkan 
beberapa aktivis, pengacara, wartawan 
dan aktivis mahasiswa berinsiatif un-
tuk membentuk suatu lembaga ban-
tuan hukum secara prodeo dan men-
gubah kebijakan untuk keberpihakan 
pada masyarakat miskin yang termar-
jinalkan. Kondisi ini membuat keingi-
nan Indra Hariadi, Elvi Rahmi, Eka Me-
diely, Enoki Ramon dan Ilham Nasir 
(Wartawan) untuk membuat lembaga 
bantuan hukum yang secara konsist-
en membantu masyarakat miskin yang 
tertindas oleh penguasa dan kemudian 
keinginan dan tekad yang kuat mem-
buahkan pikiran dan gagasan dengan 
mendirikan LBH Pekanbaru. Pada saat 
itu LBH masih belum maksimal secara 
struktur dan secara aklamasi menun-
juk Indra Hariadi sebagai ketua LBH 
Pekanbaru.

Kantor LBH kala itu belum tetap 
dan menumpang di kantor ELSAHI di 
jalan Lumba-Lumba, sehingga gerakan 
LBH pada saat itu masih melakukan 
diskusi-diskusi dengan jejaring yang 
mengundang Walhi Riau dan NGO 
lingkungan untuk berdiskusi terkait 
dengan permasalahan sosial dan ling-
kungan hidup serta konflik agraria 
yang semakin parah dengan merampas 
hak-hak rakyat melalui kebijakan yang 
tidak berpihak pada rakyat di Provinsi 
Riau. Undangan diskusi tersebut tern-
yata memberikan inspirasi gerakan 
LBH Pekanbaru dari jejaring. Kegiatan 
di hadirin oleh Zenwen Pador yang saat 
itu bekerja di WWF Riau (mantan Di-
rektur LBH Padang), sehingga Zenw-

en Pador tertarik dengan keterlibatan 
LBH Pekanbaru terhadap isu-isu HAM 
dan konflik agraria dan memberikan 
masukkan untuk sering berdiskusi ter-
hadap advokasi-advokasi LBH Pekan-
baru.

Bersama dengan Zenwen Pador, 
LBH Pekanbaru berjejaring dengan be-
berapa NGO lokal dan nasional seperti 
WWF, Lembaga Studi Advokasi Hu-
kum Indonesia (ELSAHI) dan Koalisi 
Anti Korupsi Riau (KAK Riau), sehing-
ga mulailah LBH Pekanbaru melakukan 
advokasi-advokasi kebijakan bersama 
dengan NGO lokal. Dengan melihat 
kerja-kerja LBH Pekanbaru yang tidak 
hanya mendampingi kliennya di ke-
polisian dan pengadilan tetapi concern 
terhadap advokasi masyarakat banyak 
yang secara struktural tertindas oleh 
kebijakan, maka Zenwen Pador men-
gusulkan LBH Pekanbaru untuk men-
jadi kantor cabang YLBHI di Provinsi 
Riau.

Zenwen Pador (penasehat LBH 
Pekanbaru) membuat permohonan 
pengusulan LBH Pekanbaru sebagai 
kantor cabang Yayasan LBH Indone-
sia dan bertemu dengan Adnan Bu-
yung Nasution (Ketua Dewan Pembina 
YLBHI) dan Munarman (Ketua Badan 
Pengurus YLBHI) yang pada saat itu 
ada pertemuan “Temu Alumni LBH Pa-
dang” di kota Padang. Pada tanggal 6 
November 2004, YLBHI menunjuk Ze-
nwen Pador untuk melaksanakan per-
siapan pembentukan Pos LBH-YLBHI 
di Pekanbaru dan diminta untuk mel-
aporkan perkembangan pelaksanaan 
mandat selama 3 bulan sekali kepada 
YLBHI.

Pos LBH Pekanbaru berdiri yang 
dipimpin oleh Zenwen Pador berkantor 

SEKILAS TENTANG LBH PEKANBARU

di kantor ELSAHI yang didirikan oleh 
Zenwen Pador melakukan perekrutan 
anggota sehingga Pos LBH Pekanba-
ru terdiri dari 9 orang yaitu Zenwen 
Pador, Indra Hariadi, Enoki Ramon, 
Elvi Rahmi, Eka Mediely, Hendrisya, 
Elvira Suryani, Desmaliarni dan Rita 
yang berkomitmen untuk berjuang 
mendirikan LBH Pekanbaru di Provinsi 
Riau. Selama 1 tahun berjalan menjadi 
Pos LBH Pekanbaru, banyak hal yang 
dilakukan terutama memperjuangkan 
hak masyarakat miskin yang termar-
jinalkan dengan melakukan advoka-
si-advokasi berbasis perjuangan Hak 
Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan 
prinsip-prinsip perjuangan dan visi-mi-
si YLBHI serta melakukan konsolidasi 
jaringan NGO di Provinsi Riau.  Setelah 
berjalan secara efektif dan sesuai den-
gan perjuangan YLBHI, maka YLBHI 
berinisiatif menjadikan Pos LBH Peka-
nbaru menjadi LBH kantor dan dengan 
terbentuknya panitia pemilihan direk-
tur LBH Pekanbaru dari YLBHI, maka 
secara demokratis terpilihlah Hendri-
sya sebagai direktur LBH Pekanbaru 
secara definitif dan LBH Pekanbaru 
naik status menjadi LBH Kantor yaitu 
YLBHI-LBH Pekanbaru. 

Pada tanggal 10 Oktober 2005 LBH 
Pekanbaru ada untuk masyarakat mi-
skin dan termarjinalkan yang YLBHI 
melantik Hendrisya sebagai direktur 
pertama YLBHI-LBH Pekanbaru den-
gan periode 2005 s/d 2008 berdasar-
kan Surat Keputusan Yayasan LBH In-
donesia No. 019/Skep/ YLBHI/X/2005 
yang ditandatangani oleh Munarman 
sebagai Ketua Badan Pengurus YLBHI 
pada saat itu.

• Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penega-
kannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat 
hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya 
harus dihapuskan;

• Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama 
dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk 
keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

• Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kenda-
la-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan 
dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI YLBHI – LBH
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• Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci 
karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas 
hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

• Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran 
dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaraan dan peneg-
akan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

• Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang 
meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;

• Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak mem-
beda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip 
imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, 
kerabat ataupun teman sejawat.

Visi

1. Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/
berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lem-
baga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent insti-
tutionalized legal-administrative system);

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan 
setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap meng-
hormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

MISI

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta men-
jungjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan 
miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan 
hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas 
upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum 
dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights).

5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, so-
sial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.
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D
alam kurun waktu tahun 
2020, LBH Pekanbaru me-
nerima 158 Pengaduan, 
dari 158 pengaduan yang 
lanjut ketahap pendampin-

gan ada 27 Kasus, beberapa pengadu 
hanya diberikan advice dan disarankan 
untuk jalan sendiri setelah diberikan 
edukasi sebelumnya. Dari keseluruhan 
pengaduan, ada 90 kasus perdata dan 
68 kasus pidana yang diadukan.

Kasus diatas belum termasuk den-
gan pencari keadilan yang didampingi 
pada saat aksi unjuk rasa menolak UU 
Cipta Kerja, terhitung ada 10 Pencari 
Keadilan yang didampingi pada saat 
pemeriksaan dikepolisian karena aksi 
unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. 
Ada 10 Pelajar yang tidak diijinkan 
untuk didampingi saat pemeriksaan 
dikepolisian dan 1 mahasiswa saat ini 
dalam tahap penyidikan dan sudah 
ditahan.

Akibat dari Pandemi Covid-19, per-
sidangan yang seharusnya dilakukan 
tatap muka akhirnya dilakukan secara 
virtual yang sebenarnya banyak ter-
jadi masalah teknis yang berdampak 
pada kualitas pembuktian, diantaranya 
terjadi gangguan jaringan, audio / su-
ara yang berisik mengakibatkan suara 
tidak terdengar jelas pada saat pemer-
iksaan saksi dan/atau terdakwa, listrik 
padam dan lain sebagainya.

 Tahun 2020 merupakan tahun 
kelam bagi sebagian besar masyar-
kat Indonesia terkhususnya diporvinsi 
Riau, dimana tahun 2020 Dunia ter-
masuk Indonesia dilanda Pandemi 
Covid-19 yang mengakibatkan ber-
jatuhan korban dan terinfeksi virus 
ini, akibat dari Pendemi ini, Pelayanan 
umum membatasi pertemuan tatap 
muka untuk pencegahan penyebaran 
Virus Corona, LBH Pekanbarupun akh-
irnya menerapkan Work From Home 
dan melayani konsultasi via daring.  
Akan tetapi, Pendemi Covid-19 tidak 
menyurutkan pendampingan bagi para 
pencari keadilan terkhususnya mereka 

yang dimarjinalkan, diberangus hakn-
ya dan dibungkam suaranya oleh para 
penguasa. 

Tidak tanggung-tanggung, ditengah 
Pandemi Covid-19 melanda, Pemerin-
tah dan DPR RI bersekongkol untuk 
membuat Regulasi Kontroversi dimana 
regulasi tersebut justru akan semakin 
memperburuk keaadaan. Regulasi itu 
diberi nama UU Cipta Kerja, dibahas 
secara terburu-buru, menutup ruang 
publik yang tentu merampas ruang 
gerak masyarakat. Memanfaatkan situ-
asi pandemi, Pemerintah membuat an-
juran untuk melakukan Social Distanc-
ing dan/atau Physical Distancing serta 
menerapkan bekerja dari rumah, akan 
tetapi Pemerintah malah mensahkan 
RUU Cipta Kerja menjadi UU dimana 
RUU tersebut mendapat penolakan 
dari berbagai kalangan baik akade-
misi, mahasoiswa, buruh, masyarakat 
adat, nelayan, petani dan lainnya.

Bukan membatalkan UU Cipta Kerja 
melainkan Pemerintah menggunakan 
kekuasaannya untuk membungkam su-
ara-suara yang menolak kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah, hingga pada 
akhirnya sebagian besar aksi yang 
dilakukan diberbagai daerah berakhir 
dengan kerusuhan dan korban berjatu-
han, direpresi, ditangkap, dihalangi 
untuk mendapat bantuan hukum.

GAMBARAN PENCARI KEADILAN 
DI RIAU 2020

Persidangan secara Virtual di Pengadilan Negeri Bengkalis
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P
ada tanggal 12 Februari 2020, 
pemerintah telah menyerah-
kan surat presiden dan draft 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Cipta Kerja atau Om-

nibus Law ‘Ciptaker’ serta Naskah 
akademiknya kepada pimpinan DPR-
RI, terdiri dari belasan klaster. RUU 
Cipta Kerja Omnibus Law tersebut 
sebelumnya diberi judul Omnibus Law 
Cipta Lapangan Kerja yang kemudian 
sempat diplesetkan dengan RUU Cila-
ka mulai banyak menuai penolakan 
secara masif di berbagai daerah dan 
kalangan, baik dari kalangan akademi-
si/pakar, mahasiwa, pers/jurnalis, ling-
kungan, tani, nelayan, ormas-ormas 
besar, lebih-lebih dari kalangan kaum 
buruh, karena RUU Omnibus Law 
tersebut, kalau sampai disahkan akan 
banyak menghilangkan dan menguran-
gi hak dan kepentingan rakyat dan juga 
Undang-Undang Omnibus Law Cipta 
Kerja isinya dinilai bertentangan den-
gan Pancasila dan UUD 1945. 

Didalam proses pembuatan UU 
Omnibus Law pemerintah tidak meli-
batkan masyarakat maupun pihak yang 
terdampak akan undang undang ini. 
Pemerintah menutup akses untuk pub-
lik mengetahui tentang undang undang 
ini. Selain itu sulit untuk masyarakat 
mendapatkan draft RUU Omnibus Law 
Cipta Lapangan Kerja kala itu dibahas 
seakan akan draft RUU tersebut mer-
upakan rahasia bagi pemerintah dan 
DPR RI. Pemerintah maupun DPR RI 
terlihat terburu-buru dalam menyel-
esaikan undang undang tersebut hal 
ini dapat dilihat dari cepatnya proses 
perancangan sampai dengan penge-
sahan. Padahal ada undang undang 
lain yang lebih penting dan mendesak 
untuk segera dibahas dan disahkan, 
selain itu ada RUU yang sudah lama 
masuk dalam prolegnas seperti RUU 
Masyarakat Hukum Adat, RUU Peng-
hapusan Kekerasan Seksual dan RUU 
lainnya yang lebih urgent untuk segera 
disahkan, akan tetapi tidak kunjung 
disahkan jua.

Kebebasan berpendapat merupa-
kan salah satu hak asasi yang dimi-
liki oleh setiap warga negara dan ini 
merupakan hak konstitusional yang 

dijamin oleh negara. Negara Indonesia 
sebagai negara hukum dan demokrasi 
berwenang mengatur dan melindungi 
pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Di da-
lam Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia 1945 pada Pasal 28E 
ayat (3) yang mengemukakan bahwa 
“setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluar-
kan pendapat.” Kemudian penafsiran 
dari pasal tersebut diakomodir melalui 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampai-
kan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 
ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan 
pikiran dengan lisan, tulisan dan se-
bagainya secara bebas dan bertanggu-
ngjawab sesuai dengan ketentuan pe-
rundangan yang berlaku.”. Selain itu 
kemerdakaan berserikat dan berkum-
pul, mengeluarkan pendapat baik se-
cara lisan maupun tulisan juga dijamin 
oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada 
pasal 23 ayat 2 “setiap orang bebas 
untuk mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan maupun tulisan 
media cetak maupun elektronik den-
gan memperhatikan nilai-nilai agama, 
kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum dan keutuhan bangsa.

Beberapa aturan diatas menegas-
kan bahwa kebebasan berpendapat 
merupakan hak mendasar dalam ke-
hidupan yang dijamin dan dilindun-
gi oleh negara. Implementasi dalam 
kebebasan berekspresi dapat berupa 
tulisan, buku, diskusi, atau dalam ke-
giatan pers. Setiap warga negara secara 
sah dapat mengemukakan apa yang 
ada dalam pikirannya, baik berupa 
kebijakan publik yang dibuat oleh pe-
merintah dan lembaga negara lainnya. 
Pendapat atau kritikan atas setiap kebi-
jakan publik merupakan suatu control 
terhadap jalannya suatu pemerintahan. 
Hal ini diperlukan agar setiap kebija-
kan tidak bertentangan dengan HAM 
dan kebijakan tertuju jelas untuk rak-
yat. Namun pada aksi-aksi yang terjadi 
terdapat upaya penghalang-halangan 
dengan cara menangkapi masyarakat, 
mahasiswa dan khususnya para pelajar 
yang mau ikut untuk berunjuk rasa.

Kepala Kepolisian Republik Indo-
nesia Jenderal Idham Azis mengelu-
arkan telegram bernomor STR/645/X/
PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 
2020. Kapolri menginstruksikan jaja-
rannya untuk meredam, melarang, dan 
menindak aksi unjuk rasa dan mogok 
nasional menolak RUU Cipta Kerja. Su-
rat yang dikeluarkan ini sangat berten-
tang dengan beberapa undang undang 
yang ada diatas yang mana undang 
undang di atas menjamin kebebasan 
masyarakat untuk berpendapat. 

Imbasnya aksi penolakan yang 
terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 
pasca disahkan Undang-Undang Om-
nibus Law di depan kantor DPRD 
Provinsi Riau kepolisian melakukan 
pembubaran paksa terhadap massa 
aksi dengan menembakan water canon 
dan gas air mata yang mana membuat 
aksi berujung dengan dengan kericu-
han yang mengakibat berjatuhannya 
Korban. Tidak hanya itu, pada saat 
kerusuhan terjadi pihak kepolisian juga 
menembakkan gas air mata di dekat 
safe point paramedis, dimana kehad-
iran tim medis dalam waktu pelaksaan 
aksi merupakan hal terpenting guna 
memastikan korban-korban yang ter-
luka mendapatkan pertolongan perta-
ma.

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA = PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI

#MOSITAKPERCAYA
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Bahwa apa yang dilakukan oleh 
polisi merupakan tindakan yang ber-
lebihan, yang mana ini melanggar Per-
aturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 
Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam 
Tindakan Kepolisian dan Peraturan 
Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penindakan Huru Hara. Penindakan 
Huru Hara dilaksanakan apabila terja-
di peningkatan situasi kuning menjadi 
merah. Sementara aksi penolakan ini 
dilakukan dengan damai, tetapi pihak 
kepolisianlah yang duluan melakukan 
kekerasan kepada masyarakat ataupun 
mahasiswa yang ikut aksi dan malah 
menuduh yang ikut aksi pada saat itu 
sebagai perusuh.

LBH Pekanbaru mencatat setidakn-
ya ada empat kali aksi penolakan terh-

Selain mahasiswa, pelajar yang di-
tangkap karena ingin melihat aksi pe-
nolakan Undang Undang Omnibus Law 
yang mana juga tidak diberikan akses 
untuk mendampingi di kepolisian pa-
dahal mereka masih di usia anak seh-
ingga penting untuk dilakukannya pen-
dampingan.

Disahkannya Undang-Undang Om-
nimbus Law Tentang Cipta Kerja oleh 
DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 terk-
esan terburu-buru dan mengabaikan 
suara rakyat yang keras menolak peng-
esahan UU Omnibus Law Cipta Ker-
ja. Apalagi pengesahan ini terjadi di 
dalam situasi Pandemi Covid 19 yang 
mana menimbulkan gejolak di masyar-
akat. Pasca disahkan Undang-Undang 
Omnibus Law terjadi gelombang aksi 
penolakaan undang undang ini.

Omnibus Law itu resmi menja-
di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 setelah Presiden Joko Widodo 
menandatangani Undang-Undang Cip-
ta Kerja di tengah penolakan dari bu-
ruh dan mahasiswa. Seperti hal disah-
kannya Undang-Undang Omnimbus 
Law Tentang Cipta Kerja oleh DPR RI 
pada malam hari, Presiden Jokowi juga 
menandantangani undang -undang ini 
pada malam hari tanggal 2 November 
2020.

Tidak salah Apabila Presiden Jokowi 
ingin merapikan peraturan agar tidak 
tumpang tindih dan juga untuk mem-
percepat investasi serta untuk mem-
buka lapangan kerja untuk masyarakat 
namun dalam prosesnya haruslah ter-
buka kepada publik sehingga tidak ada 
keraguan di dalam masyakat akan ni-
atan baik ini. Selain dari prosesnya, un-
dang undang ini dibuat haruslah untuk 
kepentingan masyarakat bukan untuk 
kepentingan golongan tertentu.

adap Omnibus Law di Pekanbaru yang 
terdiri dari mahasiswa dan juga buruh. 
Dalam empat kali aksi penolakan RUU 
Omnimbus Law terjadi penangkapan 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
di Pekanbaru. LBH Pekanbaru juga 
mencatat ada sekitar 25 orang yang 
ditangkap pada saat aksi penolakan 
maupun pasca aksi penolakan RUU 
Omnimbus Law dalam waktu yang 
berbeda. Dari catatan tersebut di dap-
atkan bahwa ada 12 pelajar, 10 orang 
mahasiswa serta beberapa buruh yang 
ditangkap oleh pihak kepolisian. Sam-
pai saat tulisan ini dibuat satu orang 
mahasiswa dan satu orang buruh 
masih ditahan di Polda Riau untuk 
dilanjutkan dalam proses penyidikan. 
Berikut ini database penangkapan 
massa aksi terkait omnibus law:
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C
orona Virus Desease atau dikenal sebagai Cov-
id-19 adalah penyakit yang awal mula menye-
bar di Wuhan, China. Penyakit dengan gejala 
awal batuk kering dan sesak nafas ini mulan-
ya masuk ke Indonesia pertama kali dideteksi 

pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi 
tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 
April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI 
Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi paling 
terpapar Covid-19 di Indonesia.

Sampai bulan November 2020, Indonesia telah melapor-
kan 478.720 kasus positif menempati peringkat pertama 
terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, In-
donesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia den-
gan 15.503 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan 
jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak 
dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut 
yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diu-
mumkan 402.347 orang telah sembuh, menyisakan 60.870 
kasus yang sedang dirawat.

Awal Maret 2020, seorang warga Riau mengeluhkan 
sesak nafas setelah pulang dari Malaysia. Ia merupakan 
pasien positif Covid-19 pertama yang telah dikonfirmasi di 
Riau. Data yang dikutip dari situs resmi milik pemerintah 
Provinsi Riau, jumlah orang yang telah terkonfirmasi se-
banyak 17.260. Dari total jumlah yang terkonfirmasi, 1.962 
orang sedang diisolasi mandiri, 273 sedang dirawat rumah 
sakit, 14.628 sudah sembuh dan 397 meninggal dunia.

Melihat penyebaran Covid-19 semakin tidak terkenda-
li dan mulai masuk ke Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi 
mengeluarkan salah satu kebijakan Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar, seperti yang dilakukan Pekanbaru melalui Per-
aturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 
pada April 2020. Pada saat PSBB diterapkan, jalur kelu-
ar-masuk kota Pekanbaru dijaga ketat oleh Polisi, Tentara 
dan Petugas Kesehatan, sekolah dan perkuliahan dilakukan 
sistem online, tempat hiburan atau tempat yang menyebab-
kan keramaian ditutup.

Pada bulan Mei 2020, angka pasien Covid-19 menurun, 
lalu Pemerintah Kota Pekanbaru mencabut PSBB dan me-
nerapkan New Normal, yaitu masyarakat bisa bersosial, 
tapi harus diperhatikan protokol kesehatan agar mencegah 
penyebaran virus. Meski pusat perbelanjaan, rumah-ru-
mah peribadatan serta tempat hiburan mulai beroperasi, 
tapi belum ada tanda-tanda sekolah maupun universitas 
mengakhiri menimba ilmu secara online. 

Ketika PSBB diberlakukan di Riau, perekonomian di 
Riau goyang. Banyak perusahaan maupun usaha kecil yang 
tutup atau bangkrut, para pekerja di PHK atau Pemutu-
san Hubungan Kerja. Bukan hanya itu, Lembaga Bantuan 
Hukum Pekanbaru menerima beberapa pengaduan karena 
tidak mampu mengangsur kredit. Sebenarnya Otoritas Jasa 

Keuangan atau OJK telah mengeluarkan OJK mengeluarkan 
2 POJK restrukturisasi, yaitu POJK  03 /POJK.03/2020 ten-
tang Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavi-
rus Disease 2019 POJK 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 
2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Meskipun 
OJK telah mengeluarkan 2 POJK tentang restrukturisasi 
bagi orang yang terkena dampak masa pandemi, beberapa 
finance tidak peduli dengan POJK dan tetap mengambil 
tindakan seolah kreditur tidak mampu membayar kredit 
sesuai perjanjian.

Pasca diterapkannya New Normal di Pekanbaru, jumlah 
kasus positif bertambah. Tanggal 22 Juni 2020 kasus postif 
di Pekanbaru berjumlah 24 kasus dan sempat hampir tidak 
ada kasus penyebaran Covid-19 karena penerapan PSBB. 
Hal ini membuktikan kegagalan dan ketidaktegasan Pe-
merintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Masyarakat 
berhak mendapatkan hak kesehatan seperti yang tertuang 
dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pada Oktober 2020, sekitar empat ribuan masyarakat 
Kota Pekanbaru terjaring penertiban penerapan protokol 
kesehatan lewat Satuan Petugas Pemburu Peking Covid-19. 
Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2020, sanksi 
yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan adalah 
denda minimal Rp. 250.000 atau kerja bakti sosial mem-
bersihkan fasilitas umum selama sehari penuh.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Darius Husein men-
gatakan bahwa dana bantuan buat masyarakat disalurkan 
Pemprov Riau dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu). 
Dana ini bersumber dari APBD 2020 hasil refocusing dan 
realokasi. “Rp. 163 miliar yang sudah kami salurkan ke kas 
kabupaten/kota. Sedangkan realisasi sudah Rp. 162 miliar 
dari total Rp. 474 miliar dana yang tersedia,” kata Darius 
Husein dalam konferensi pers yang diadakan Dinas Sosial 
Provinsi Riau. Dengan dana segitu, masyarakat mendapat-
kan bantuan sebesar Rp. 300.000 dan sembako.

Kebijakan yang dijalankan terkesan belum memper-
hitungkan dampak yang ditimbulkan dari berbagai as-
pek, baik dunia usaha, masyarakat miskin hingga tindak 
kriminal. Disamping tidak transparannya Pemerintah Riau 
dalam menggunakan anggaran bantuan Covid-19, Bantuan 
Langsung Tunai juga belum dijalankan sepenuhnya pada 
masyarakat Riau. Bahkan pendataan masyarakat di tingkat 
RT dan RW masih belum rampung semuanya.

PANDEMI DATANG, HAK DIKEKANG
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J
ika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya sebenarn-
ya arah bantuan hukum di Provinsi Riau sudah lebih 
baik dengan munculnya Peraturan Gubernur No. 44 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pera-
turan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hu-

kum kepada Masyarakat Miskin dan Peraturan Gubernur 
No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium Jasa Pembe-
rian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Provinsi 
Riau. Dan untuk pengimplementasiannya di Tahun 2019 Pe-
merintah Provinsi Riau mulai memberikan anggaran untuk 
penyelenggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di 
Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan 
Hukum (OBH) yang terakreditasi.

Selama LBH Pekanbaru berdiri banyak menerima pen-
gaduan masyarakat yang sedang berhadapan dengan hu-
kum dan buta hukum serta tidak mampu membayar jasa 
advokat untuk mendampinginya dalam menyelesaikan 
perkara yang sedang dihadapi, dari seluruh pengaduan 
masyarakat yang masuk ke LBH Pekanbaru – YLBHI  ada 
beberapa kasus yang tidak dapat didampingi oleh LBH 
Pekanbaru diantaranya yang berasal dari luar kota kare-
na terkendala pada jarak yang jauh, kondisi ini tentunya 
membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk 
sekali pendampingan dan calon klien juga tidak mampu 
menanggung biaya tersebut. Namun, setidaknya di tahun 
2020 ada 8 (delapan) kasus dari luar Kota Pekanbaru yang 
didampingi oleh LBH Pekanbaru YLBHI tepatnya 2 kasus 
di Kepulauan Meranti, 3 kasus di Kabupaten Bengkalis, 1 
kasus di Kabupaten Kampar, 1 kasus di Kabupaten Pelela-
wan, dan 1 Kasus di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Hal tersebut menunjukkan seringkali Organisasi Ban-
tuan Hukum (OBH) yang hendak memberikan layananan 
bantuan hukum terbentur dengan kendala jarak ketika 
masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum 
berada di luar kota dan mirisnya lagi ketika di daerah terse-
but sama sekali belum ada OBH yang terkreditasi untuk 
melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cu-
ma sementara para pencari keadilan juga tidak mempunyai 
biaya untuk menanggung biaya operasional tersebut, maka 
tidak ada pilihan lain selain pasrah dan berserah mengikuti 
prosedur penyelesaian perkaranya tanpa didampingi oleh 
Pengacara (Advokat). 

 Tentu di daerah-daerah ada juga OBH meskipun belum 
terakreditasi. Namun tidak bisa dijadikan standar bahwa 
adanya OBH dapat meningkatkan akses terhadap kead-
ilan dan bantuan hukum. Tidak jarang OBH mengalami 
permasalahan integritas. Selain pentingnya peningkatan 
jumlah OBH, peningkatan kualitas dan integritas juga ha-
rus dipertimbangkan karena tidak sedikit OBH yang kerap 
tidak ingin menangani perkara yang masuk karena dana 
dari BPHN tidak lagi ada. Sehingga jasa bantuan hukum 
diberikan hanya saat dana dari BPHN masih tersedia.

Sehingga dipandang dari pengimplementasian ke-
bijakan bantuan hukum yang masih riskan terutama di 
daerah-daerah yang belum mempunyai Peraturan Daerah 
serta turunan peraturan pelaksana yang mengatur ten-
tang penyelenggaraan akses layanan bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin, rentan dan buta hukum dapat dikate-
gorikan masih jauh dari yang diharapkan, maka sangatlah 
penting dan urgen keberadaan daripada Peraturan Daerah 
untuk segera di bentuk demi menjamin kepastian bagi 
masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hu-
kum ketika berhadapan dengan hukum, tidak hanya beru-
pa Peraturan Daerah tetapi berikut juga turunan peraturan 
pelaksananya. 

Faktanya di Provinsi Riau masih ada beberapa daerah 
kabupetan/kota yang belum memiliki Peraturan Daerah/
Peraturan  Walikota/Peraturan  Bupati  di  Provinsi  Riau.  
Hasil  penelusuran LBH   Pekanbaru – YLBHI  dari  beber-
apa sumber didapatkan data sebagai berikut : 

URGENSI AKSES BANTUAN HUKUM 
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN BUTA HUKUM DI PROVINSI RIAU

Masyarakat Kep. Meranti yang didampingi LBH Pekanbaru
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Berdasarkan data di atas dapat 
diambil kesimpulan yaitu kebijakan 
(regulasi) tentang bantuan hukum 
yang sudah berlaku di Provinsi Riau 
hanya ada di 8 (delapan) daerah 
kabupaten/kota yaitu Kabupaten 
Bengkalis, Kabupaten Kampar, Ka-
bupaten Pelalawan, Kabupaten Ro-
kan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kota 
Pekanbaru, namun masih terdapat 4 
(empat) daerah dari 8 (delapan) per-
aturan  daerah  tersebut   yang  be-
lum  memiliki  Peraturan  Walikota/
Peraturan Bupati. Hal tersebut yang 
menjadikan implementasi kerap 
menjadi masalah. Beberapa Peratur-
an Daerah di Kabupaten/Kota ber-
dasarkan data di atas belum memili-
ki aturan pelaksana yaitu Peraturan 
Bupati atau Peraturan Walikota seh-
ingga terkendala dalam pengimple-
mentasiannya.

Kemudian yang sangat disayang-
kan sampai sekarang adalah masih 
terdapat 4 (empat) daerah di Provinsi 
Riau yang tidak memiliki peraturan 
daerah/peraturan walikota/peratur-
an bupati yaitu Kabupaten Indragiri 
Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, 
Kabupaten Kepulauan Meranti, Ka-
bupaten Indragiri Hilir. Sehingga 
atas ketidakpastian hak menerima 
bantuan hukum dan lamanya proses 
pembentukan Peraturan Daerah oleh 
DPRD dan Peraturan Walikota/Pera-
turan Bupati menunjukkan ketidak-
seriusan Pemerintah Provinsi Riau 
dalam mengupayakan perlindun-
gan hukum dan/atau jaminan untuk 
mendapatkan Bantuan Hukum bagi  
seluruh  masyarakat  yang  mengala-
mi  masalah hukum di wilayah hu-
kum Provinsi Riau.

Sementara Badan Pusat Statis-
tik (BPS) Provinsi Riau mencatat 
persentase penyelesaian tindak 
pidana di Provinsi Riau dari tahun 
2017-2019 dengan persentase tiap 
daerah berbeda-beda, namun jika 
ditotalkan untuk seluruhnya cend-
erung meningkat,  yaitu  tahun  2017  
ada  71.60,  tahun  2018  ada  74.15  
dan  tahun  2019  ada 75.21. Trend 
besarnya penyelesaian tindak pi-
dana yang terjadi di Provinsi Riau 
yang cenderung meningkat tiap 
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tahunnya selain menjadi bentuk pen-
capaian dalam hal penanganan, tapi  
juga  menunjukkan  semakin  banyak-
nya  kasus  tindak  pidana  di  Provinsi  
Riau,  dan berdasarkan data yang di-
catat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Riau tersebut masih banyak 
penanganan kasus masyarakat tidak 
mampu (miskin) di Provinsi Riau yang 
belum dapat diselesaikan, jika ditotal-
kan dari seluruh daerah terdapat 490,72 
ribu orang tergolong penduduk miskin 
setidaknya per tahun 2019. Data terse-
but menunjukkan bahwa Pemerintah 
harus sedia payung dalam menjamin 
dan memastikan seluruh masyarakat 
Provinsi Riau yang harus diberikan 
haknya atas Bantuan Hukum.

Pentingnya mendorong Perda Ban-
tuan Hukum ini juga dimungkinkan 
oleh UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan   Hukum pada Pasal 19 yaitu 
terkait alokasi Dana Bantuan Hukum 
melalui APBD. Dengan begitu sejalan 
dengan prinsip-prinsip penyelengga-
raan  bantuan  hukum  oleh  pemerin-
tah  daerah  diantaranya,  yaitu:  Perl-
uasan bantuan   hukum,   pemerataan   

bantuan   hukum,   peningkatan   kual-
itas   bantuan   hukum, partisipasi, non 
diskriminasi serta prinsip pelayanan 
publik. Sehingga di setiap jenjang pe-
merintahan menjalankan kewajibannya 
dengan maksimal terkhusus untuk ak-
ses keadilan. 

Masalah lainnya terkait penyeleng-
garaan bantuan hukum adalah menge-
nai kriteria penerima bantuan hukum, 
yakni dalam prakteknya penerima 
hanya sempit dalam artian ketidak-
mampuan secara ekonomi. Sementara 
kelompok rentan seperti anak, perem-
puan, penyandang disabilitas, kelom-
pok minoritas, pengungsi dan kelom-
pok marjinal yang tidak masuk dalam 
kategori miskin sehingga masih sulit 
bagi mereka untuk mengakses bantuan 
hukum ini ketika berhadapan dengan 
hukum. Sehingga harapannya ruang 
lingkup tentang bantuan hukum ini 
diperluas dan dapat disimpulkan had-
irnya Peraturan Daerah dan peraturan 
pelaksanaan tentang Bantuan Hukum  
harus  mampu  menyentuh  kalangan  
rentan,  termarjinalkan,  dan  tidak  
mampu (miskin).

Audiensi LBH Pekanbaru – Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau
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D
i Indonesia tindak kekerasan seksual kerap 
kali terjadi, tak kunjung dapat diselesaikannya 
masalah kekerasan seksual tidak semata-ma-
ta oleh karena beragam pemicunya, kekerasan 
seksual memang dalam pola yang hampir sama 

namun hal yang cukup kompleks di masyarakat sehingga 
dinilai keterpisahan dari perilaku oleh pelaku kekerasan 
seksual dari sebagian masyarakat masih sulit dihilangkan 
terlebih jika dikaitkan dengan penegakan hukumnya yang 
menyebabkan tidak adanya efek jera, akibatnya viktimisasi 
berulang terhadap korban terus terjadi. Tentu derita korban 
kekerasan seksual juga adalah derita kita bersama bahwa 
setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan 
bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan 
tetapi kekerasan seksual, bisa terjadi kepada siapa saja, 
dimana saja, dan dengan berbagai macam kondisi latar be-
lakang apa saja. Namun tidak dipungkiri kekerasan sek-
sual lebih dominan terjadi kepada mereka yang bergender 
perempuan, stigma di dalam masyarakat sudah sejak lama 
memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah 
dan rentan, sehingga cukup riskan bagi Perempuan berada 
dilingkungannya dengan stigma yang masih kuat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) dalam  Catatan Tahunan Komnas 
Perempuan 2020 menunjukkan pelaporan kasus kekeras-
an seksual di tahun 2019 mencapai 4.898 kasus kekerasan 
seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, terdapat  542 
kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga atau Relasi Personal di mana 24% 
(170 kasus) adalah kasus kekerasan seksual.

Sementara pada ranah komunitas jumlah kasus kekeras-
an terhadap perempuan mencapai 226 kasus dan 89% dari 
total kasus atau 203 kasus adalah kasus kekerasan seksual. 
Di kedua ranah tersebut kekerasan seksual yang paling 
banyak diadukan adalah kasus Kekerasan Berbasis Gen-
der Siber (KBGS) baik yang dilakukan oleh mantan pacar, 
pacar, bahkan orang yang tidak dikenal dengan berbagai 
macam bentuk kekerasan, diantaranya ancaman penye-
baran foto dan video bernuansa seksual, mengirimkan atau 
mempertontonkan video bernuansa seksual,eksibisionis, 
hingga eksploitasi seksual.1

Ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus kekerasan 
seksual tidak jarang justru menjadikan korban sebagai ob-
jek kaset kusut dari penegakan hukum. Hukum dibuat bu-
kan dengan tujuan untuk merugikan ataupun mengurangi 
hak salah satu pihak namun semata-mata untuk melindun-
gi semua pihak dan memperoleh kepastian hukum. 

YLBHI-LBH Pekanbaru selaku Organisasi Bantuan Hu-
kum (OBH) di Provinsi Riau memang cukup sering menan-
gani kasus-kasus kekerasan seksual menyasarkan pada 
tidak cukupnya payung hukum bagi penegak hukum untuk 
memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, 
termasuk ketidak mampuan atau ketidak seriusan Polisi se-
laku aparat penegak hukum walaupun sudah cukup bukti, 
terlebih jika pelaku adalah aparat itu sendiri.

Runtutan semua kasus-kasus kekerasan terhadap per-
empuan ditemukan korban berada dalam kondisi yang 
lemah dan rentan dengan pelaku, sebagian pelaku mer-
upakan teman dekat, kerabat bahkan suami yang dengan 
memiliki kuasa memperlakukan korban sebagai objek 
pemuas seksual semata. Tidak hanya itu, lingkungan da-
lam kasus-kasus tersebut merupakan lingkungan keluarga, 
lingkungan pendidikan, lingkungan  sosial masyarakat, 
lingkungan pasangan belum menikah dan pekerjaan, dll.

Nalar pincang penegakan hukum di Indonesia terkait 
kekerasan seksual masih banyak dan sering terjadi, terlihat 
tidak merasa terlindunginya korban kekerasan seksual dari 
predator seksualitas. Bagai malam berganti pagi dan pagi 
berganti malam, kasus kekerasan seksual hanya berlalu den-
gan meninggalkan cacat keadilan. Dengan demikian, da-
lam rangka pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari 
diskriminasi dengan mengakumulasikan banyaknya jumlah 
kejadian tindak kekerasan seksual serta dengan mencer-
mati kompleksnya permasalahan di masyarakat kususnya 
kasus kekerasan seksual, maka perlu adanya aturan sebagai 
payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

KORBAN PREDATOR SEKSUAL
BUTUH PERLINDUNGAN

NEGARA HARUS SEGERA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

KISAH KELAM KEKERASAN SEKSUAL DI 
PROVINSI RIAU

1. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pem-

bahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020
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Dari data di samping LBH 
Pekanbaru dalam melakukan pen-
anganan kasus serta pendampin-
gan di dalam dan/atau diluar pen-
gadilan dengan upaya advokasi 
terhadap tindak kekerasan sek-
sual sepanjang tahun 2017 sam-
pai 2020 setidaknya terdapat 26 
kasus, dengan kategori Kekerasan 
Seksual Terhadap Anak (3 kasus), 
Pelecehan Seksual (7 kasus), Janji 
Kawin/KDP (6 kasus), Perkosaan/
Pencabulan (3 kasus), Marital 
Rape (7 kasus). 

Melalui Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Ke-
disabillitasan (FKKADK) Provinsi Riau mencatatkan bah-
wa perempuan dengan Disabilitas juga adalah nestapa bagi 
kita semua karena merupakan sasaran empuk predator sek-
sualitas bahkan menjadi pihak yang paling rentan terhadap 
lingkungan sosial. Bentuk kekerasan seksual terhadap per-
empuan dengan Disabilitas dapat dilihat dari table berikut:

PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS SASARAN EMPUK PREDATOR SEKSUALITAS

Dalam penanganannya beberapa kasus, pelaku akhirnya diberi hukuman penjara selama 4-5 tahun, 
akan tetapi tidak sedikit juga kasus kasus mengalami hambatan-hambatan seperti;

• Berakhir damai karena pelaku keluarga sendiri, maka tidak diperkarakan karena malu;

• Selesai Dengan Perjanjian Perdamaian;

• Karena Pelaku Keluarga Sendiri, Maka Tidak Di Perkarakan Karena Malu;

• Korban Tidak Berani Melaporkan dan Terpaksa Memilih Damai;

• Pelaku Tidak Dilaporkan Karena Pelaku Orang Dekat;

• Sulit Menggali Keterangan Dari Korban Karena Keadaan Disabilitasnya;
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Tidak bisa dipungkiri, lagi-lagi ko-
rban kekerasan seksual paling banyak 
terjadi pada jenis kelamin perempuan 
bahkan yang tercatat sejauh ini di FK-
KADK Provinsi Riau, korban kekeras-
an seksual seluruhnya adalah peremp-
uan. Dari penanganan yang dilakukan 
oleh FKKADK Provinsi Riau sendiri 
mencatatkan hambatan pendampin-
gan yang paling sering terjadi karena 
pelaku adalah keluarga atau orang ter-
dekat dengan korban, yang mana kor-
ban tidak kuasa untuk melawan atau 
setidak-tidaknya punya keberanian 
untuk melaporkan kasus yang terjadi 
dengan kondisi korban adalah orang 
dengan kebutuhan khusus. 

KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA 

PENDIDIKAN 
Istilah “nama baik kampus” memang mewakili bagaima-

na sebenarnya di instansi Pendidikan tidak secara sadar 
dan tanggap menindak tegas perilaku kejahatan kekeras-
an seksual. Cukup banyak kasus-kasus di Indonesia terkait 
kekerasan seksual di Instansi Pendidikan namun justru 
pihak yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas 
tuntutan korban dalam mengupayakan keadilan yang ujuk-
ujuk hanya diselesaikan dengan upaya untuk menjaga nama 
baik instansi Pendidikan. Padahal tak semua korban kasus 
kekerasan seksual di Indonesia berani untuk melaporkan 
kejadiaan yang dialami ke pihak kampus/sekolah, ke polisi 
dll, butuh tekad dan keberanian yang kuat agar korban mau 
melaporkannya. hasil survei daring pada tahun 2016 oleh 
Lentera Sintas Indonesia dan Magdalena.co yang difasilitasi 
Change.org ditemukan 93 persen penyintas kekerasan sek-
sual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak 
hukum.

Kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan 
pada Kampus Universitas Riau pada tahun 2018, dimana 
pada saat itu seorang Mahasiswi mendapat pelecehan sek-
sual verbal dengan menyematkan istilah “Ayam Kampus”, 
dimana pada saat itu mahasiswi tersebut menerima pesan 
melalui aplikasi WhatsApp dari nomor tidak dikenal den-
gan bunyi pesan “Open BO” merupakan istilah yang biasa 
dipakai untuk memesan atau Booking Order, pada akhirn-
ya diketahui bahwa pengirim pesan tersebut juga mahasis-
wa dari Kampus yang sama.

Berentet kasus ini melibatkan pihak lain, dimana pen-
girim pesan tersebut mendapat nomor ponsel mahasiswi 
dari salah seorang temannya yang sebelumnya diminta apa-
kah di Fakultas tersebut ada “Ayam Kampus” dan teman-
nya tersebut memberikan Nomor Ponsel Korban. Awalnya 
beberapa pihak organisasi kampus melakukan perundingan 
hingga semua pihak sepakat melanjutkan perkara ini den-
gan mediasi antar organisasi kampus serta Dekan Fakul-
tas, kemudian kasus ini hanya selesai dengan para pihak 
meminta maaf dan membuat video klarifikasi atas kasus 

ini tanpa ada tanggapan serius dari pihak kampus terkait 
kasus pelecahan seksual yang dialami Korban. Karena pi-
hak Kampus tidak mau hal yang dianggap bisa diselesaikan 
dengan baik-baik merusak nama baik kampus.

Dengan label menjaga nama baik kampus kepentingan 
korban kekerasan seksual lantas tidak jarang ditempuh 
dengan cara kekeluargaan tanpa memberikan ruang aman 
bagi korban yang pada kenyataannya di lingkungan civitas 
akademik tidak mampu menjadi percontohan banyak pi-
hak. Oknum pelaku tidak diberikan sanksi yang tegas ma-
lah memberikan ruang bebas bagi keberulangan kejahatan 
tindak kekerasan seksual.

JANJI KAWIN  
Agama bagi banyak orang adalah keyakinan yang diya-

kini dapat mendekatkan diri ke hal-hal yang baik dengan 
hidup tidak kacau. Terlebih bisa dikatakan agama cukup 
mampu mengisi hampir seluruh keseharian hidup manu-
sia, sehingga tidak banyak diantara manusia berkeyakinan 
menikah adalah jalan yang terbaik lepas dari perbuatan 
zina. Sehingga seharusnya agama dengan pemuka agaman-
ya adalah hal yang tak terpisahkan dalam berkeyakinan. 

Namun justru sangat bertolak belakang bagi seorang 
perempuan Single Parent yang menjadi korban, pelaku 
memanfaatkan kondisi inferioritas fisik atau mental kor-
ban. Dimulai sejak Januari 2020 mantan suami korban 
meminta carikan guru private untuk anak ke 2 mereka. 
Kemudian rekomendasi dari guru sekolah menunjuk salah 
seorang pemuka agama yang juga mengajar pada sekolah 
tersebut, sampai ketika Pandemi Covid-19, sang mantan 
suami meminta Private dilakukan di rumah saja. 

Pelaku memanfaatkan kondisi mental Korban yang 
sudah bercerai dan Single Parent sampai pada akhirnya 
mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Pela-
ku berjanji akan menikahi korban dan tidak akan mening-
galkan korban. Hubungan layaknya suami istri dilakukan 
beberaoa kali hingga akhirnya korban mengetahui bahwa 
korban Positif Hamil, hal ini diketahui setelah korban hasil 
Test Pack atau test kehamilan.
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Hal tersebut diberitahukan kepada pelaku, akan tetapi 
pelaku membujuk korban agar mau menggugurkan kand-
ungannya karena malu dengan keluarga dan pelaku mem-
beli obat untuk menggugurkan kandungan korban, pelaku 
masih saja merayu korban untuk melakukan hubungan lay-

aknya suami istri dan terus berjanji akan menikahi kor-
ban. Setelah mengugurkan kandungannya tersebut, pela-
ku tidak diketahui keberadaannya. Hingga pada akhirnya 
korban mengerahui bahwa pelaku sudah menikah dengan 
perempuan yang lain.

KESIMPULAN
1. Kekerasan seksual paling banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan 
yang terjadi disebabkan karena tidak hadirnya Negara serius untuk memberikan 
upaya pencegahan, pemulihan serta kepastian hukum yang tidak jelas.

2. Kasus kekerasan seksual dengan pelaku paling banyak pada latarbelakang 
orang terdekat korban.

3. Kasus kekerasan seksual juga sering terjadi pada tempat atau ranah yang 
tidak semestinya terjadi seperti dalam lingkup Pendidikan, Aparat Penegak Hukum 
dan Pemuka Agama yaitu pihak yang dianggap merupakan representasi dari orang 
dengan kemampuan intelektual yang baik dalam bidang keilmuan.

4. Sulitnya penyelesaian tindak kejahatan kekerasan seksual karena tidak 
adanya kebijakan yang secara komprehnsif memberikan kepastian hukum dan ke-
berpihakan kepada korban kekerasan seksual.

5. Kekerasan Seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang berdampak 
besar kepada terancamnya hak asasi manusia tas kebenaran,perlindungan,pemuli-
han, jaminan ketidak berulangan serta keadilan atas perlakuan yang sama dalam 
hukum.

REKOMENDASI
1. Mendesak Pemerintah segera mengesahkan kebijakan demi kemanusiaan 
dan demi keadilan atas kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual karena 
banyaknya jumlah jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi dan terus bertam-
bah setiap saat menjadi gambaran bahwa Indonesia sudah dalam status darurat 
kekerasan seksual.

2. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sek-
sual Pemerintah harus hadir dan berinsiatif menyelenggarakan perlindungan bagi 
korban kekerasan seksual.

3. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan bagi pembela HAM 
dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di dalam dan/
atau diluar pengadilan.

4. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mensah-
kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
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Beberapa bulan terakhir sepanjang tahun 2020, 
hampir setiap hari kita membaca dan menyaksikan 
pemberitaan di media massa, baik cetak maupun 
elektronik, mengenai ratusan bahkan ribuan ten-

gan kerja (buruh) yang berunjuk rasa di sejumlah instan-
si antara lain di depan Istana Negara, di gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat, sampai pada Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. Apa yang mereka inginkan hingga rela 
mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan biaya yang tidak 
sedikit dalam kegiatan ini, pada umumnya berkisar masa-
lah hak normative dan masalah pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Berita mengenai buruh yang berunjuk rasa karena 
menuntut permasalahan mereka diselesaikan secara adil 
adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan menurut peratur-
an perundangan yang berlaku.

Tuntutan mengenai hak normative yang mereka ajukan,-
misalnya di Kota Pekanbaru diberitakan bahwa seratusan 
massa dari Federasi Serikat Buruh Sejahatera Indonesia 
(FSBSI) Kabupaten Kampar mendatangi kantor Dinas Tena-
ga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau 
di Jl.Pepaya, Kota Pekanbaru. Kedatangan ratusan massa 
yang berpakaian biru ini adalah untuk melaporkan hak-
hak mereka sebagai pekerja yang tidak di penuhi oleh 
PT.Padasa Enam Utama tempat mereka mencari nafkah. 
Beberapa tuntutan mendasar dari para pekerja ini adalah 
diberikannya tunjangan pension dari para pekerja yang su-
dah memasuki masa pension dan juga penyediaan fasilitas 
kesehatan, transportasi. Selain itu juga meminta adanya ja-
minan kesehatan seperti BPJS dan hunian yang layak den-
gan dilengkapi air bersih dan listrik. Tak hanya para pekerja 
pria saja yang ikut dalam aksi kali ini, melainkan kaum 
wanita juga ikut dalam aksi kali ini. 

Banyaknya pemberitaan di media massa maupun mun-
culnya aksi demo mengenai masalah tenaga kerja atau per-
buruhan tersebut menunjukkan bahwa masalah ketenagak-
erjaan atau perburuhan adalah suatu kenyataan yang telah 
menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Terlebih 
ketika masa pandemi covid-19 saat ini berdampak hampir 
disemua sektor, antara lain kesehatan, ekonomi, dan sosial. 
Pandemi corona membuat aktivitas usaha banyak yang ter-
henti. Pilihan merumahkan dan melakukan PHK karyawan-
pun terpaksa dilakukan perusahaan kecil maupun besar di 
Indonesia. Tentunya hal tersebut banyak mengundang pro 
dan kontra terkait pekerja maupun buruh yang dirumahkan 
maupun yang di PHK dengan banyak alasan tertentu akibat 
dampak virus corona.

Sejak tanggal 20 Maret 2020 16 LBH-YLBHI diseluruh 
daerah Di Indonesia membuka posko pengaduan bantuan 
hukum terkait permasalahan pekerjaan yang terjadi selama 
Covid-19. 3 Minggu pertama sejak posko tersebut di buat 
LBH Pekanbaru menerima 3 pengaduan dari pekerja/buruh 
yang mengalami permasalahan mengenai pekerjaannya se-
lama covid-19.

Pertama, seorang pekerja di salah satu perusahan di 
PHK oleh perusahan karena diduga sebagai ODP.

Kedua, Perusahaan jasa berniat ingin merumahkan 
seluruh karyawan dan menutup perusahaan selama seb-
ulan. Namun selama dirumahkan pekerja tidak mendapat 
gaji pokok dan tunjungan. Pekerja khawatir status kerjanya 
akan berubah jika dirumahkan. Namun akhirnya perusa-
haan memberlakukan pengurangan jam kerja.

Ketiga, Untuk menghindari PHK massal yang disebab-
kan oleh pandemic covid-19, disalah satu perusahaan di 
Kota Pekanbaru membuat suatu surat kesepakatan bahwa 
pekerja menggunakan system bekerja secara bergantian 
dan mau menerima 50% dari gaji pokok perhari atas hari 
kerja yang dikurangi.

Kemudian pada 15 April secara terpisah LBH Pekanbaru 
melakukan Launching posko pengaduan Pelanggaran hak 
Pekerja/buruh di Riau akibat dampak Covid-19. Laporan 
pengaduan yang diterima oleh LBH Pekanbaru sejak 15 – 29 
April 2020 terdapat 3 kasus baru pelanggaran hak pekerja/
buruh ditengah covid-19.

Pertama, 130 karyawan kontrak disalah satu Rumah sak-
it dirumahkan karena wabah covid yang membuat pasien 
turun drastic. Namun saat dirumahkan mereka tidak dapat 
kejelasan dari pihak rumah sakit mengenai upah dan lain 
sebagainya. Dan pihak rumah sakit juga tidak dapat menja-
min apakah mereka yang dirumahkan tersebut dapat bek-
erja kembali setelah wabah covid ini selesai. Dan jika pun 
mereka di PHK mereka ingin diberikan hak-haknya.

Kedua, Perusahaan pembiayaan di kota pekanbaru mel-
akukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 9 orang 
karyawan kontrak. Namun dari 9 orang tersebut memiliki 
masa kerja yang berbeda-beda da nada yang belum ha-
bis kontrak sudah di PHK oleh perusahaan dengan alasan 
adanya perampingan. Yang di maksdu dengan perampin-
gan adalah pengurangan biaya operasional termasuk pen-
gurangan karyawan karena adanya covid-19. Namun upah 
terakhir yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak full. 
Bahwa gaji pokoknya 1,3 jt dan ditambah tunjangan men-
jadi 3 jt perbulan.

Ketiga, Perusahaan melakukan kebijakan pemindahan 
karyawan tanpa terkecuali dari pangkalan kerinci ke peka-
nbaru pada per 1 april 2020 dan tidak dibenarkan kem-
bali ke pangkalan kerinci walaupun untuk mengunjungi 
keluarga sampai wabah corona selesai. Namun salah satu 
karyawan dari perusahaan tersebut nekat pulang ke pang-
kalan kerinci untuk mengunjungi keluarganya, namun saat 
karyawan tersebut kembali bekerja dia dipanggil oleh oleh 
HRD karena telah melanggar ketentuan. Pihak management 
melalui HRD memberikan pilihan mutasi atau mengundur-
kan diri. Akhirnya pekerja memilih untuk dimutasi.

BURUH DAN REGULASI YANG 
TIDAK BERPIHAK
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Dari hasil Pengaduan tersebut LBH Pekanbaru melihat 
bahwa banyak pekerja/buruh yang terdampak dari covid-19. 
Bahkan dari 1 perusahaan saja terdapat puluhan bahkan 
ratusan pekerja/buruh yang menerima pelanggaran haknya 
sebagai pekerja/buruh. Dan seharusnya negara khususnya 
memberi perlindungan kepada kaum buruh untuk mendap-
atkan hak nya dari tindakan kesewenang-wenangan peru-
sahaan. Sebab ditengah covid-19 saat ini PHK atau tidak 
memberi upah kepada kaum buruh adalah pelanggaran 
HAM. Negara khususnya memberi perlindungan kepada 
kaum buruh untuk mendapatkan hak nya dari tindakan ke-
sewenang-wenangan perusahaan. Sebab ditengah covid-19 
saat ini PHK atau tidak memberi upah kepada kaum buruh 
adalah pelanggaran HAM. Kita harus membedakan antara 
no work no pay dengan “dirumahkan”.  Kalau dirumahkan 
itu inisiasi dari perusahaan, sehingga tidak boleh haknya 
(upah) tidak diberikan. Tapi, kalau no work no pay itu atas 
inisiasi dari pekerja. Disini penting membuat kesepakatan 
bersama antara perusahaan dengan pekerja. Jangan sampai 
pekerja didzholimi dan tidak memperoleh hak-haknya. 

Tak berhenti sampai situ saja, seolah covid-19 juga tidak 
cukup menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pekerja namun 
kini Regulasi yang dibentuk dan disahkan oleh DPR-RI dan 
Pemerintah yang disebut dengan Omnibus Law Undang-Un-
dang Cipta Kerja (Ciptaker) yang terdiri dari  15 Bab dan 174 
pasal didalamnya mengenai Ketenagakerjaan hingga ling-

No UU 11/2020 CIPTAKER BAB IV KETENA-
GAKERJAAN

UU 13/2003 KETENAGAKERJAAN KETERANGAN

1. Diubah nya pasal 59 sehingga UU Cipta 
Kerja menghapus aturan mengenai jang-
ka waktu perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) atau pekerja Kontrak

Pasal 59 ayat (1) huruf b “ pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam 
waktu yang tidak terlalu lama”

Pasal 59 ayat (4)  ketentutan lebih lanjut 
mengenai jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaan, jangka waktu, dan batas wak-
tu perpanjangan perjanjian kerja waktu 
tertentu diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah”

Pasal 59 ayat 1 huruf b “Pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam 
waktu yang tidak terlalu lama dan paling 
lama 3 (tiga) tahun”.

Pasal 59 ayat (4) “Perjanjian Kerja Wak-
tu Tertentu yang didasarkan atau jangka 
waktu tertentu dapat diadakan untuk pal-
ing lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu)kali untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sebelumnya, UU Ketena-
gakerjaan mengatur PKWT 
dapat diadakan paling lama 
dua tahun dan hanya boleh 
diperpanjang satu kali untuk 
jangka waktu paling lama 
satu tahun. Yang artinya 
PKWT dilaksanakan paling 
lama untuk 3 tahun lebih 
dari 3 tahun maka otoma-
tis menjadi Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tertentu (PK-
WTT) atau pekerja tetap. Na-
mun ketentutan baru dalam 
UU CIPTAKER berpotensi 
memberikan kekuasaan dan 
keleluasaan bagi pengusa-
sha untuk mempertahankan 
status pekerja kontrak tanpa 
batas.

kungan hidup. Muncul RUU Cipta Keja berasal dari Pemer-
intah. Rancanangan UU ini diungkapkan pertama kali oleh 
Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya di Sidang Pari-
purna MPR RI pada 20 Oktober 2019. Pada pidatonya, dia 
mengatakan segala bentuk regulasi harus disederhanakan. 
Tapi ini tentu sangat berbanding terbalik jika kita melihat 
dan membaca secara langsung UU Cipta Kerja tersebut se-
bab banyak nya pasal-pasal yang mensyaratkan ketentuan 
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah ini justru 
akan memperlambat penyelesaian permasalahan dan terke-
san bertele-tele .  Dapat kita saksikan bahwa Omnibus Law 
Cipta Kerja ini sebenarnya mendapatkan banyak penolakan 
dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari Mahasiswa, 
Buruh, Aktivis, Pegiat Lingkungan, Akademisi dan masih 
banyak lagi. UU ini seperti sangat dipaksakan untuk dib-
uat dan disahkan mengingat perjalanannya terlihat sangat 
mulus sekali dengan mengenyampingakan kondisi COV-
ID-19 saat ini, saat Negara lain fokus menangani covid-19 
namun Indonesia melalui DPR-RI dan Pemerintah ngebut 
membahas UU ini yang dianggap tidak ada Urgensi atau 
kedaruratannya sama sekali untuk segera di bahas dan di-
sahkan, bahkan sidang-sidang pembahasannya dilakukan 
siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas 
ditenganh masa reses dan pandemic.

Berikut beberapa pasal bermasalah dalam UU 11/2020 
Cipta Kerja (Ciptaker) Klaster ketenagakerjaan yang merugi-
kan kaum Pekerja/Buruh:

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat jelas kita lihat bahwa ketika rakyat makin dihadapkan pada ancaman 
pandemic yang tak kunjung menurun, dengan dampak krisis ekonomi yang harus ditanggung mulai dari Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK), hilangnya pendapatan, dipotongnya upah, hingga menurunnya daya beli DPR-RI justru memak-
sakan Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker. Regulasi yang dibentuk dengan dalih untuk membuka lapangan pekerjaan 
adalah dalil yang sangat tidak berdasar hal tersebut dapat kita lihat dari tabel diatas betapa UU Ciptaker ini tidak berpihak 
kepada Pekerja/Buruh namun UU Ciptaker ini terlihat begitu ingin memperbudak Pekerja/Buruh tanpa melindungi atau 
memberikan Hak mereka sebagaimana mestinya. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan sebenarnya belum juga cukup 
untuk melindungi Hak para Pekerja/Buruh namun kini lahirlah UU baru yang lebih menyengsarakan Pekerja/Buruh atau 
para calon pencari kerja. Sejatinya, pembukaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kesejahteraan rakyat bukan tanggung 
jawab investor/pengusaha tapi pemerintah. Kegagalan pemerintah menyejahterakan rakyat hanya menunjukkan kepada 
siapa pemerintah dan wakil rakyat berpihak.
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2. Diubahnya ketentuan pasal 79 ayat (2) 
huruf b “istirahat mingguan 1 (satu) hari 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu”.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pembe-
rian cuti tahunan paling sedikit 12 hari 
kerja setelah pekerjaburuh bekerja sela-
ma 12 bulan secara terus menerus

Pasal 79 ayat (4) “pelaksanaan cuti ta-
hunan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama”.

Pasal 79 ayat (2) huruf b “istirahat min-
gguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari 
kerja dalam 1 (satu) minnggu atau 2 (dua) 
hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 
(satu) minggu”.

Pasal 79 ayat (2) huruf c “cuti tahunan, 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari 
kerja setelah pekerja/buruh yang ber-
sangkutan bekerja selama 12 (dua belas) 
bulan secara terus menerus”.

Pasal 79 ayat (2) huruf d menyebut, istira-
hat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) 
bualan dan dilaksanakan pada tahun 
ketujuh dan kedelapan masing-masing 
1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang 
bekerja selama 6 (enam) ahun secara ter-
us menerus pada perusahaan yang sama 
dan berlaku untuk kelipatan enam tahun 
berikutnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan 
hak pekerja untuk mendap-
atkan hari libur begitu jelas 
di atur namun, dengan UU 
Ciptaker hak pekerja untuk 
hari libur tersebut di pang-
kas hak libur 2 (dua) dalam 
1 (minggu) dihapus, meng-
hapus kewajiban untuk 
memberikan istirahat pan-
jang dua bulan bagi peker-
ja yang selama enam tahun 
berturut-turut dan semuan-
ya diatur didalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja ber-
sama. Sehingga tidak ada 
kewajiban bagi perusahaan 
untuk melaksankannya.

3. Dihapuskannya pasal 89,90,91 dalam UU 
Ketenagakerjaan yang mengatur tentang 
pengupahan dan sanksi bagi pengusaha 
yang tidak membayarkan upah sesuai 
ketententuan peraturan perundang-un-
dangan

Pasal 90 ayat (1) “pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 89”.

Pasal 91 ayat (1) “menyebut, pengupahan 
yang ditetapkan atas kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja/buruh atau seri-
kat buruh tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang ditetapkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.

Ayat (2) apabila kesepakatan lebih ren-
dah atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan maka kesepakatan 
batal demi hukum dan pengusaha wa-
jib membayar upah pekerja/buruh ses-
uai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

UU Ciptaker tentunya akan 
melanggar Hak asasi ma-
nusia yaitu pekerja atas ke-
butuhan hidup layak. Kini 
sanksi bagi pengusaha yang 
tidak membayarkan upah 
sesuai ketentuan peratuan 
perundang-undangan di-
hapus melalui UU Ciptaker.

4. Dihapusnya pasal 89 UU Ketenagaker-
jaan dalam UU Ciptakerja, mengubah 
pasal 88 c UU Ciptaker.

Pasal 88 c ayat (2) “Gubernur dapat men-
etapkan upah minimum kabupaten/kota 
dengan syarat tertentu.

Pasal 89 ayat (1) upah minimum dapat 
terdiri atas :

a. upah mimimum berdasarkan wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota;

b. upah minimum berdasarkan sektor 
pada wilayah provinsi atau kabupaten/
kota

Pasal 88 C hanya memper-
tahankan aturan soal UMR, 
tetapi UMP dan UMK di-
hapus. UMK menjadi tidak 
wajib karena pasal itu ada 
frasa “dapat”. Padahal 
sebelumnya, bupati/wali 
kota punya wewenang mem-
beri rekomendasi dalam 
penentuan upah minimum 
mengingat pemda yang 
paling memahami kondisi 
ekonomi di wilayahnya.
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S
ungai Siak, salah satu dari empat sungai utama di 
Provinsi Riau, yang melintasi Kabupaten Bengka-
lis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, 
dan Kota Pekanbaru dengan luas sepanjang ± 
300 km dengan kedalaman 8–12 meter. Hal yang 

tidak mengejutkan jika melihat perannya sebagai kebutu-
han utama masyarakat Provinsi Riau yang dipergunakan 
untuk transportasi sungai, mata pencarian, dan sumber air 
bersih untuk masyarakat selain waduk, mata air dan sum-
ber air lainnya, sejauh ini penggunaan sungai oleh masyar-
akat Riau sebesar 92%  dari sumber air lainnya ternasuk di 
dalamnya sungai siak.

Di kota Pekanbaru sendiri, sungai siak masih menjadi 
sumber air permukaan utama yang memiliki fungsi vi-
tal dan beragam, diantaranya adalah sebagai sumber air 
baku untuk pengolahan air bersih yang disalurkan melalui 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekanbaru, 
industri, transportasi, perikanan, fungsi rekreasi, fungsi 
komunikasi, fungsi konservasi (ekosistem air sungai), dan 
lain-lain.

SUNGAI SIAK DIANCAM, 
KEHIDUPAN TERANCAM

PENCEMARAN SUNGAI 
SIAK

Sungai Siak menjadi sumber utama 
untuk pengolahan air bersih (PDAM) 
Kota Pekanbaru. Bedasarkan data lap-
angan yang dikumpulkan ditemukan 
data masyarakat pengguna air dari 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Siak Pada Tahun 2017 dan 2018 sebagai 
berikut :

JUMLAH PENGGUNA PDAM TIRTA SIAK 2017
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JUMLAH PENGGUNA PDAM TIRTA SIAK 2018
Sejak tahun 2015 sungai Siak telah 

menjadi prioritas pemerintah pusat 
untuk dilakukan pemulihan terhadap 
sumber daya air dan eksosistem dida-
lamnya dengan perlibatan masyarakat 
dalam perlindungan sumber air dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional Pemerintah RI tahun 
2015-2019. Dan pada tahun 2017, Men-
teri Lingkungan Hidup dan kehutanan 
RI Siti Nurbaya melakukan tinjauan 
dan penelitian di sungai siak dan 
didapati bahwa sungai sial tidak layak 
konsumsi

Sebenarnya Pencemaran sungai 
siak telah terjadi dari tahun 2004 yang 
berakibat 1,5 ton ikan mati mengapung 
akibat maraknya industri yang mene-
mpati sepanjang Daerah Aliran Sungai 
Siak dan diperparah dengan beroper-
asinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) Tenayan Raya yang berkapasi-
tas 2x110MW pada tahun 2017.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) Tenayan Raya menggunakan 
batu bara dalam pengoperasiannya 
yang menghasilkan energi berupa lis-
trik dan seperti kita ketahui akibat 
pembakaran batubara ini akan meng-
hasilkan sulfur dalam bentuk gas be-
lerang dioksidan (SO2), dan beberapa 
jenis zat limbah yang terindikasi  ada 
di dalam aliran Sungai Siak sebagai 
hasil dari pembuangan limbah bawah 
‘Bottom Ash’’ dengan rincian kandun-
gan sebagai berikut :

JENIS ZAT KIMIA DAN LOGO, YANG ADA PADA 
KANDUNGAN LIMBAH PLTU-B

Unsur-unsur kimia dan logam dia-
tas adalah unsur yang akan dihasilkan 
oleh limbah hasil pengoperasian PL-
TU-B Tenayan Raya yang mengendap 
disungai siap dan disalurkan kepada 
masyarakat melalui PDAM Kota Peka-
nbaru dan juga berdampak kepada 
hasil tangkapan masyarakat kelurahan 
Okura yang sebagian besar berprofesi 
sebagai nelayan. Dalam sehari masyar-
akat dapat menghasilkan Rp.200.000 
/hari dengan hasil tangkapan beru-
pa ikan baung dan ikan patin yang 
memang merupakan ikan khas Provin-
si Riau dengan kata lain masyarakat 
dapat menghasilkan uang sekitar Rp. 
3.000.000 dalam 1 bulan, namun hal 
ini berubah semenjak adanya PLTU-B 

Riau 2x110MW, masyarakat beralih 
profesi menjadi buruh kontrak sebagai 
satpam, penjaga genset dan cleaning 
service di PLTU-B Riau 2x110MW den-
gan upah sebesar Rp.2.300.000.

Hal ini sebenarnya implikasi dari 
tercemarnya sungai siak yang menye-
babkan menurunnya kualitas air dan 
hasil tangkapan nelayan sehingga nel-
ayan harus menempuh jarak yang lebih 
jauh lagi dalam menangkap ikan yang 
mengakibatkan beban ongkos trans-
portasi mereka semakin meningkat. 
Sehingga mau tidak mau mereka harus 
beralih profesi untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup sehari hari mereka.
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DITERJANG PANDEMI, SUNGAI SIAK 
TETAP MELAWAN

LBH-Pekanbaru telah melakukan pengorganisasian di 
tingkat masyarakat yang bergantung dengan sungai siak 
dengan mendirikan Posko Nelayan Peduli Sungai Siak di 
Desa okura pada tahun 2019 silam, pengorganisasian ini 
sebagai tonggak awal perjalanan masyarakat untuk mere-
but kembali ruang hidup para nelayan dalam melindungi 
kehidupan mereka. LBH Pekanbaru memberikan fasilitas 
terhadap para nelayan berupa pendidikan hokum dan pen-
gorganisasian rakyat sehingga  gerakan yang dibangun oleh 
para nelayan menjadi tonggak gerakan para nelayan dalam 
perlindungan Sungai siak dari ancaman kerusakan  oleh 
limbah-limbah skala luas.

Merebaknya Wabah Covid-19 di awal tahun 2020, me-
maksa LBH-Pekanbaru mengunakan cara kreatif dalam mel-
akukan Advokasi sungai siak, dengan rutin membuat FGD 
(Focus Group Discussion) dan kajian kajian yang melibatkan 
elemen masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan CSO lainn-
ya menggunakan media daring (Dalam Jaringan) hal ini di-
harapkan dapat menciptakan konsolidasi antara masyarakat 
sipil dan CSO yang semakin kuat terhadap isu Pencemaran 
Sungai Siakn dan juga melakukan Pelatihan Community Or-
ganizer (CO) untuk meningkatkan kesadaran kritis masyar-
akat dan membangun kekuatan progresif dalam melawan 
perusakan sungai siak akibat energi kotor.

UU MINERBA : ANCAMAN BARU BAGI 
KELESTARIAN SUNGAI SIAK

12 Mei 2020, DPR RI telah mengesahkan Revisi RUU Mi-
nerba Menjadi UU No. 4 Tahun 2020 Tentang Mineral dan 
Batubara. UU ini memiliki banyak sekali kejanggalan dari 
sentralistik kewenangan dalam perizinan sehingga tidak 
ada kewenangan daerah, menjamin adanya kelanjuntan 
Operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK, lalu apa 
kaitannya degan sungai siak ? 

Bedasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AN-
DAL) PLTU-B Riau 2x110MW membutuhkan 70 ton/jam/
unit batubara yang dimana batubara ini dipasok oleh PT 
Samantaka yang wilayah pertambangannya berada di Kec. 
Peranap, Kab. Indaragiri Hulu, Prov. Riau dan hasil tambang 
batubara di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yang di-
angkut melalui jalur laut melewati sungai siak dengan meng-
gunakan Tongkang bermuatan 8.000-10.000 ton batubara.

Proses pengangkutan ini menimbulkan masalah seri-
us bagi kelestarian sungai siak, dari ‘’Bottom Ash” yang 
mencemari air sungai hingga erosi akibat hempasan gelom-
bang yang timbul dari pengangkutan ini belum juga ber-
bicara tentang pembuangan limbah cair yang dihasilkan 
PLTU-B Riau 2x110MW sebesar 182,5m³/jam-200,5m³/jam 
serta hasil pembakaran batubara yang berdampak terhadap 
kualitas air sungai siak dan masyarakat sekitar. Dengan ber-
lakunya UU ini akan memperparah keadaan sungai siak, 
eksploitasi tambang dari pasca produksi dan transportasi 
akan menimbulkan kerusakan yang lebih masif akibat pro-
duksi dan penggunaan energi kotor.
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K
ebakaran lahan dan hutan (karhutla) kerap ter-
jadi khususnya di daerah Provinsi Riau, dimana 
kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) tersebut 
mengakibatkan timbulnya asap tebal yang dap-
at mengganggu jarak pandang penglihatan, dan 

Pada tahun 2015 adalah kejadian yang paling parah, tidak 
hanya Jarak pandang, saluran pernafasan dan juga teng-
gorokan ikut terganggu. Kemudian, pada Tahun 2016 Polda 
Riau Menerbitkan SP3 terhadap 15 Korporasi yang diduga 
sebagai pelaku yang menimbulkan asap tebal yang mer-
usak dan mencemarkan lingkungan karena telah melakukan 
Pembakaran lahan dan hutan yang terjadi pada tahun 2015.  

Pada tahun 2019 Jokowi mengeluarkan 3 (tiga) Intruksi 
terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang salah 
satu bunyinya adalah “meminta aparat kepolisian menindak 
tegas para pelaku pembakaran hutan mulai dari korporasi 
hingga individu”2.  Kemudian, Kapolri Tito Karnavian dalam 
kunjungannnya di Riau juga mengintruksikan agar menang-
kap para pelaku pembakar lahan dan hutan baik yang 
dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Sejak adan-
ya intruksi Presiden dan Kapolri tersebut Kasus – Kasus 
terkait Kebakaran lahan dan hutan semakin meningkat hal 
ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh melalui 
Penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Per 2017 – 2020 seluruh wilayah Pengadilan Negeri (Kab / 
Kota) di Provinsi Riau, terdapat kurang lebih 167 Kasus ter-
kait kebakaran lahan dan hutan, baik yang dilakukan oleh 
Orang Perorangan maupun Korporasi. Bahwa Rasio kasus 
Kebakaran lahan dan hutan tiap tahunnya semakin tinggi, 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui diagram yang dib-
uat oleh Peneliti.

POTRET PENEGAKAN HUKUM 
KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

KETERANGAN
1. Jumlah Kasus Karhut-
la orang-perorangan 163 
Kasus dengan jumlah ter-
pidana perorangan ada 150 
orang, Masih ada 24 Kasus 
yang masih disidangkan di 
Pengadilan Negeri;

2. Hanya ada 4 Korporasi 
yang disidangkan dan di-
putus bersalah oleh Penga-
dilan Negeri;

3. Data kasus tersebut di-
himpun dari website Sis-
tem Informasi Penelusu-
ran Perkara (SIPP) pada 
tiap Pengadilan Negeri di 
Provinsi Riau

2.https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/17/penanganan-kebakaran-hutan-di-riau-tiga-instruksi-joko-

wi-hingga-kapolri-ancam-copot-kapolda, diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul 22.56 Wib.
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Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Infor-
masi Penelusuran Perkara (SIPP) seluruh wilayah Pengadilan 
Negeri (Kab / Kota) di Provinsi Riau, terdapat 167 Kasus 
kebakaran lahan dan hutan per 2017 – 2020 dan ada 11 Pen-
gadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus Perkara terkait Kebakaran Lahan dan Hutan di 
masing – masing daerah. 

Kemudian dari keseluruhan jumlah kasus tersebut dia-
tas, setiap Pengadilan Negeri diseluruh Provinsi Riau baik 

POTRET KASUS YANG DIPERIKSA, DIADILI DAN DI PUTUS OLEH MASING – MASING 
PENGADILAN NEGERI (KAB/KOTA) DISELURUH PROVINSI RIAU

pada tingkat kabupaten maupun kota tentunya memiliki 
Jumlah kasus yang berbeda - beda pada setiap Pengadilan, 
berdasarkan data yang diperoleh melalui SIPP yang terdapat 
di seluruh Provinsi Riau adapun masing masing Kasus Ke-
bakaran Lahan dan Hutan yang di periksa, di adili dan di 
Putus oleh Pengadilan Negeri masing masing daerah baik 
kasus karhutla yang dilakukan oleh orang perorangan mau-
pun korporasi antara lain:

Berdasarkan hasil pe-
nelusuran Per 2017 – 2020 
melalui Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) 
seluruh Pengadilan Negeri 
(Kab / Kota) di Provinsi 
Riau Rata - rata Pasal dan 
atau Undang – Undang 
yang digunakan Jaksa / Pe-
nuntut Umum untuk men-
jerat Orang PerOrangan 
dan Korporasi antara lain 
yaitu :

PASAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJERAT PELAKU KARHUTLA
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Bahwa adapun Rata – rata Tuntutan hukuman dan atau denda yang diberikan oleh Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan 
hasil penelusuran Per 2017 – 2020 melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) seluruh Pengadilan Negeri (Kab / 
Kota) di Provinsi Riau kepada Orang Perorangan dan atau Korporasi adalah:

RATA – RATA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
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Bahwa  rata – rata Putusan yang diberikan oleh majelis Hakim yang mengadili Perkara berdasarkan data yang diperoleh 
melalui penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) seluruh Pengadilan Negeri (Kab / Kota) di Provinsi Riau 
terhadap Orang Perorangan dan Korporasi sebagai berikut :

RATA – RATA PUTUSAN YANG DIBERIKAN OLEH MAJELIS HAKIM
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HAKIM YANG BERSERTIFIKASI LINGKUNGAN HIDUP DI MASING – MASING 

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN / KOTA SELURUH PROVINSI RIAU3

No Nama Hakim Jabatan Diklat Lingkungan

1 Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H Wakil PN Pekanbaru ANGKT II 2 2013

2 Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum Hakim PN Pekanbaru ANGKT III 2014

3 Dr. Abdul Aziz, S.H, M.Hum Hakim PN Pekanbaru ANGKT VII 2017

4 Afrizal Hady, S.H., M.H Hakim PN Pekanbaru ANGKT II GEL 3 2013

5 Darma Indo Damanik, S.H.,M.Kn Ketua PN Rengat GKT I REDD+ UNDP 2016

6 Omori Rotama Sitorus, SH.,M.H Hakim PN Rengat ANGKT VII 2017

7 Nurmala Sinurat, S.H., M.H Ketua PN Tembilahan ANGKT VII 2017

8 Unggul Tri Esthi Muljono, S.H.,M.H Ketua PN Bangkinang IGKT I REDD+UNDP 2016

9 Riska Widiana, S.H.,M.H Wakil PN Bangkinang ANGKT IV 2015

10 Ahmad Fadil, S.H Hakim PN Bangkinang GKT II REDD+UNDP 2016

11 Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H Hakim PN Bangkinang GKT II REDD+UNDP 2016

12 Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H Hakim PN Dumai ANGKT IV 2015

13 Desbertua Naibaho, S.H, M.H Hakim PN Dumai ANGKT VII 2017

14 Sunoto, S.H.,M.H Ketua PN Pasir Pangaraian ANGKT VI 2017

15 Irpan Hasan Lubis, S.H Hakim PN Pasir Pangaraian GKT I REDD+UNDP 2016

16 Acep Sopian Sauri, S.H., M.H Wakil PN Siak Sri Indra Pura ANGKT VII 2017

17 Lia Yuwannita, S.H.,M.H Hakim PN Siak Siak Sri Indra Pura ANGKT V 2016

18 Faisal, S.H.,M.H Ketua PN Rokan Hilir GKT II REDD+UNDP 2016

19 Bayu Soho Rahardjo, S.H Wakil PN Rokan Hilir ANGKT VII 2017

20 Lukman Nulhakim, S.H.,M.H Hakim PN Rokan Hilir ANGKT IV 2015

21 Reza Himawan Pratama, S.H.,M.Hum Ketua PN Teluk Kuantan GKT I REDD+UNDP 2016

3. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=568
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Daftar nama – nama Hakim tersebut diatas meru-
pakan data hakim yang sudah tersertifikasi lingkungan 
hidup di masing – masing Pengadilan Negeri Kabupaten / 
Kota seluruh Provinsi Riau Per- Januari 2020. Data terse-
but diperoleh  berdasarkan Informasi yang diberikan oleh 
badan litbang diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia 
setelah selesai pelaksanaan diklat. Sertifikasi hakim ling-
kungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 
penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di penga-
dilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan 
hidup serta pemenuhan rasa keadilan. Namun dari beberapa 
Pengadilan Negeri di Provinsi Riau masih terdapat beberapa 
Pengadilan Negeri yang tidak memiliki Hakim bersertifikat 
Lingkungan seperti Pengadilan Negeri Pelelawan dan Peng-
adilan Negeri Bengkalis.

DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM KEBA-
KARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI 
RIAU

Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya ter-
dapat anggota Pemerintah yang bertindak secara terorgan-
isir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, 
menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang orang 
yang melanggar Undang -  Undang dan Norma Hukum yang 
mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum 
tersebut berada4.  Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH. 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya un-
tuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum se-
cara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyar-
akat dan bernegara5.  Dalam proses penegakan hukum itu 
sendiri pun tidak lepas dengan prinsip Equalty Before The 
Law yang artinya semua sama di depan Hukum. Prinsip dari 
Asas ini bertujuan untuk menciptakan suatu kesataran da-
lam Hukum pada setiap Individu maupun Kelompok tanpa 
ada pengecualian.

Namun, pada prakteknya Penegakan Hukum di Indo-
nesia tidak selalu menerapkan Prinsip persamaan dihada-
pan Hukum (Equalty Before The Law), dimana Penegakan 
Hukum dilakukan dengan cara tebang pilih, seperti kasus 
kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau misalnya, 
berdasarkan data yang diperoleh melalui SIPP per Tahun 
2017-2020 terdapat perbedaan jumlah kasus yang signifi-
kan antara kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh 
masyarakat dengan kebakaran lahan dan hutan yang dilaku-
kan oleh Korporasi.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Penelusuran 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Per 2017–2020 
diseluruh Pengadilan Negeri di Provinsi Riau ada 163 kasus 
untuk kasus orang Perorangan baik yang sudah diputus atau 
sedang dalam proses persidangan, sementara untuk Kor-
porasi dari tahun 2017-2020 berdasarkan data yang diper-
oleh melalui SIPP seluruh Pengadilan Negeri di Provinsi Riau 
hanya ada 4 Korporasi yang di proses dan diputus bersalah 
oleh majelis hakim telah melakukan pembakaran lahan dan 
hutan antara lain yaitu, PT. Triomas Forestry Development 
Indonesia (2018), PT. Sumber Sawit Sejahtera (2019), PT. 
Adei Plantation And Industry dan PT Teso Indah (2020). 

Sementara itu dikutip dari Press Realese Jikalahari ber-
dasarkan pantauan satelit Terra-Aqua Modis sejak Januari 
2019 menemukan 684 hotspot dalam areal konsesi korpora-
si HTI maupun perkebunan kelapa sawit. Dengan confi-
dence > 70 %  ada 279 titik diantaranya berpotensi menjadi 
titik api di areal korporasi yaitu: PT Sumatera Riang Lestari 
(117), PT Rimba Rokan Lestari (74), PT Perkasa Baru (24), PT 
Multi Eka Jaya Timber (12), PT Arara Abadi (11), PT RAPP 
(8), PT Nasional Sagu Prima (6), PT Dexter Timber Perkasa 
Indonesia (3), PT Bhara Induk (2), PT Rimba Rokan Perkasa 
(2), PT Siak Raya Timber (2) dan satu titik di masing-masing 
PT Bina Daya Bintara, PT Mitra Hutani Jaya, PT Mutiara Sa-
buk Khatulistiwa, PT Perawang Sukses Perkasa Industri dan 
PT Satria Perkasa Agung. Untuk perkebunan kelapa sawit, 
potensi titik api berada di PT Trisetia Usaha Mandiri (4), PT 
Riau Sakti United Plantations (2), PT Sedora Seraya (2) dan 
masing-masing 1 titik di PT Tabung Haji Indo Plantation dan 
PT Sarpindo Graha Sawit Tani. Temuan Jikalahari di lapan-
gan menunjukkan areal korporasi yang terbakar yaitu: PT 
Sumatera Riang Lestari di Rupat, PT Satria Perkasa Agung 
di Rokan Hilir, PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis dan  
PT Surya Dumai Agro di Dumai6. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Jikalahari diatas 
sudah sangat jelas bahwa terdapat beberapa Perusahaan 
yang berpotensi menjadi titik api dan terdapat beberapa 
Perusahaan juga yang areal/konsesinya terbakar, namun 
hingga kini tidak ada satupun dari Perusahaan tersebut 
yang diProses Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Peneg-
akan Hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terkait 
kebakaran lahan dan hutan hanya Menyasar dan menjerat 
masyarakat kecil saja, tahun 2019 YLBHI – LBH Pekanbaru 
mendampingi salah satu masyarakat di Riau yang bernama 
Syafrudin, Dia merupakan seorang kakek tua yang dihadap-
kan di Kursi Pesakitan karena diduga melakukan pemba-
karan dilahannya, yang sebenarnya tujuan dari Syafrudin 
melakukan Pembakaran itu ialah untuk menanam Palawija 
demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa mem-
pertimbangkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menun-
tut Syafrudin 4 Tahun penjara dan denda 3.000.000.000,-, 
subsider 6 bulan penjara, pada tanggal 04 Februari 2020 
Syafrudin di Putus bebas oleh Majelis Hakim karena tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Karhutla, dan sejak saat itu YLBHI-LBH Peka-
nbaru hadir untuk mendampingi masyarakat Kecil yang 
dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum dan dituduh 
sebagai Penjahat Lingkungan.

Kesimpulannya, bahwa sampai hari ini slogan slogan 
yang sering didengar dalam masyarakat jika “Hukum itu 
Tumpul Keatas dan Tajam Kebawah” masih berlaku, Aparat 
Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian hanya bera-
ni menyasar dan menangkap masyarakat kecil, sementara 
terhadap Korporasi yang melakukan Pembakaran tidak di 
Proses berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia, Hal 
ini bertentangan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan ser-
ta apa yang dicita citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Semoga kedepannya Aparat Penegak 
Hukum khususnya kepolisian lebih berani dan tegas dalam 
menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang 
agar tidak teradi disparitas atau Perbedaan perlakuan an-
tara masyarakat dengan kelompok Oligarki.

4. https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum#:~:text=Penegakan%20hukum%20adalah%20sistem%20yang, tempat%20
anggota%20penegakan%20hukum%20tersebut, diakses pada tanggal 26 November 2020, Pukul 01.00 WIB

5. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 26 November 2020, Pukul 01.15 WIB

6. https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/tak-satupun-korporasi-jadi-tersangka-pembakaran-hutan-dan-lahan/, diakses pada tanggal 
29 November 2020, pada pukul 22.15 WIB.
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P
ak Marjohan (41 tahun) merupakan warga Desa 
Seberang Sungai, Kecamatan Kuantan Mudik, 
Kabupaten Kuantan Singingi yang kesehariann-
ya bekerja sebagai Petani PenyadaP karet untuk 
menghiduPi keluarganya. Bersama dengan Ilham 

Marisi (21 tahun) seorang remaja yang baru menyelesaikan 
Pendidikan sekolahnya terpaksa harus ditahan dan men-
jalani Proses hukum karena diduga menebang satu Pohon di 
areal konsensi PT RAPP untuk membuat Pondok berkebun 
dan diduga  melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan (UUP3H). 

Kasus ini bermula saat Pak Ridwan Aritonang berniat 
untuk memperbaiki Pondok yang ada di kebunnya yang 
akan roboh, maka Pak Ridwan Aritonang meminta bantuan 
kepada Pak Marjohan Purba untuk memperbaiki dan men-
golah kayu untuk perbaikan pondok tersebut. Pak Ridwan 
Aritonang lalu menunjukkan pohon yang akan ditebang dan 
diolah menjadi kayu broti disebuah lahan yang merupakan 
milik Pak Basiruni yang merupakan pemilik lahan, sebel-
umnya Pak Ridwan Aritonang telah meminta izin kepada 
Pak Basiruni yang juga mempunyai jabatan adat. Adapun 
lahan tersebut telah dikuasai oleh Pak Basiruni secara adat 
atau ulayat yang diakui oleh masyarakat adat.

Setelah meminta bantuan kepada Pak Marjohan Purba, 
Pak Marjohan Purba menanyakan apakah lahan tersebut 

UU P3H KEMBALI MENYERANG PETANI

Persidangan Pak Marjohan dan Ilham Marisi

merupakankan lahan PT. RAPP, dan Pak Ridwan Arito-
nang menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan 
Pak Basiruni. Selanjutnya Pak Marjohan Purba melakukan 
penebangan dan mengolah kayu tersebut. Terlibatnya Ilham 
Marisi dalam kasus ini karena diminta oleh Pak Ridwan Ari-
tonang yang merupakan orang tua Ilham Marisi untuk mem-
bantu Pak Marjohan Purba dan hanya membantu melangsir 
kayu dari TKP menuju pondok sampai selesai.

Peristiwa inilah yang menjadikan Pak Marjohan Purba 
dan Ilham Marisi diproses secara hukum dalam persidan-
gan ini sebagai Terdakwa, untuk diperiksa dan diadili sesuai 
hukum yang berlaku guna membuktikan apakah benar Para 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Pe-
nuntut Umum dalam Dakwaannya No: Reg.Perkara PDM-26/
KS/08/2020 yang dibacakan pada tanggal 1 September 2020.

UUP3H kerap kali digunakan oleh Aparat Penegak Hukum 
untuk menjerat masyarakat yang tinggal disekitar kawasan 
hutan, sebelumnya ada Pak Bongku masyarakat adat suku 
sakai yang divonis bersalah oleh PN Bengkalis. UU P3H ber-
tujuan untuk memberantas kelompok yang terorganisir yang 
bertujuan untuk merusak hutan demi kepentingan komersil.  
Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi salah 
satu undang-undang yang melanggengkan konflik. Alih-al-
ih menjadi instrumen hukum untuk menjerat korporasi pe-
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rusak hutan, justru pemerintah menggunakannya untuk 
melakukan kriminalisasi pada para petani dalam kawasan 
hutan. Undang- undang instrumental tersebut hingga kini 
terus menjerat banyak petani dan kontraproduktif dengan 
usaha penyelesaian konflik agraria. 

Terbitnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ten-
tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
tentu saja untuk mendorong kelestarian hutan dengan 
cara mencegah serta menjerat individu atau korporasi 
yang mendalangi maupun ter-
libat dalam praktik perusakan 
hutan secara terstruktur dan 
terorganisasi. Meski langkah 
pemerintah sejauh ini layak di-
apresiasi, namun dalam proses 
formulasi kebijakan, pemerin-
tah luput mempertimbangkan 
berbagai masalah yang masih 
merundung sektor kehutanan, 
serta abai terhadap satu elemen 
penting dalam isu kehutanan 
yaitu masyarakat. Dampaknya, 
UU P3H mengalami kegagalan 
maupun penyimpangan dalam 
implementasi. Berbagai tinda-
kan perusakan hutan didefin-
isikan, sekaligus ditetapkan 
mekanisme penyidikan, pe-
meriksaan dan penyidangan 
terhadap tersangka perusakan 
hutan.

Tumpang tindih penguasaan 
tanah hutan tak jarang sebab-
kan pemerintah dan masyar-
akat berada dalam sengketa 
berkepanjangan. Klaim masyar-
akat atas tanah hutan di berb-
agai wilayah kerap berbenturan 
dengan klaim pemerintah dan 
atau pihak swasta. Ketidakpastian areal kawasan hutan 
merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata 
kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan sel-
uas 130 juta hektar maka areal yang telah selesai ditataba-
tas (istilahnya “temu gelang”) baru sekitar 12 persen (14,2 
juta hektar).  Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik 
tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan 
dengan kawasan hutan. Padahal setidak-tidaknya terdapat 
50 juta orang yang bermukim disekitar kawasan hutan den-
gan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawa-
san hutan7.  Di sisi lain, hingga saat ini pemerintah masih 
minim langkah guna menegaskan batas-batas hutan negara 
dengan hutan masyarakat, termasuk hutan adat.

Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 
konflik agraria sepanjang tahun 2004-2015 di sektor ke-
hutanan sebanyak 164 konflik. Dari sisi korban, telah 
menyebabkan tidak kurang dari 1673 petani dan warga desa 
ditangkap dan dipidanakan secara paksa (dikriminalisasi). 
Sedangkan Koalisi Anti-Mafia Hutan mencatat terdapat 53 
warga yang telah terjerat UU P3H, 43 orang diantaranya 
divonis bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara. Kon-
disi tersebut menjadi gambaran betapa rentannya nasib 

petani akibat keberadaan 
UU P3H. Melalui pasal 12 
dalam UU P3H tentang lar-
angan-larangan untuk men-
gakses hasil hutan, pemer-
intah terus melanggengkan 
praktik-praktik kriminal-
isasi terhadap masyarakat 
miskin di sekitar hutan. Tak 
hanya itu, beberapa pasal 
terkait tindak pidana ker-
ap dijadikan senjata untuk 
menyeret masyarakat ke ba-
lik jeruji. Sementara itu, ko-
rporasi perusak hutan terus 
beroperasi.

Undang – Undang Re-
publik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pence-
gahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan bertu-
juan untuk memberantas 
kelompok-kelompok yang 
terorganisir yang bertu-
juan merusak hutan un-
tuk kepentingan komersil. 
Didalam Konsideran yang 
merupakan landasan filo-
sofis, sosiologis dan yurid-
is pada point menimbang 
disebutkan huruf (c) telah 

terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh peman-
faatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
huruf (d) bahwa perusakan terutama pembalakan liar, pen-
ebangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah men-
imbulkan kerugian negara, kehidupan  sosial, dan seterus-
nya, huruf (e) perusakan hutan sudah menjadi kejahatan 
yang berdampak luar biasa dan terorganisasi, mengancam 
kelangsungan hidup dan seterusnya. tidak ada disinggung 
tentang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan 
karena Undang-undang ini ataupun penyusun Undang-un-
dang ini berpandangan bahwa ada pelaku kejahatan yang 
terorganisasi yang tidak bisa menggunakan Undang-un-

UUP3H kerap kali digu-
nakan oleh Aparat Peneg-
ak Hukum untuk menjerat 
masyarakat yang tinggal 
disekitar kawasan hutan, 

sebelumnya ada Pak Bong-
ku masyarakat adat suku 

sakai yang divonis bersalah 
oleh PN Bengkalis. 

7. https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/
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dang sebelumnya dalam rangka memberantas secara efel-
tif” secara filosofis terlihat jelas bahwa Undang-undang 
ini ditujukan untuk pelaku kejahatan yang terorganisir, 
oleh kelompok yang terorganisir kemudian juga sindikasi 
yang terstruktur, Alasan Undang-undang ini lahir karena 
dianggap Undang-undang sebelumnya, yaitu UU 41 Tahun 
1999 tidak cukup efektif, dalam menanggulangi kejahatan 
yang terstruktur terhadap hutan kita, hal ini terlihat jelas di 
dalam konsideran huruf (e), disebutkan bahwa perusakan 
hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, 
terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan mo-
dus openrandi yang canggih dan mengancam kelangsungan 
hidup masyarakat.

Pak Marjohan Purba dan Ilham Marisi tentunya men-
jadi korban ketidakteraturan hukum. Pohon yang ditebang 
oleh Pak Marjohan berada dalam tanah adat yang dikuasai 
oleh Pak Basiruni sejak tahun 1993 dikuasai secara adat dan 
turun temurun, Pak Basiruni juga merupakan Penghulu Pil-
iang dengan gelar Datuk Amang. Masuknya PT. RAPP pada 
tahun 1998 tentunya mengganggu keberadaan masyarakat 
adat yang ada didaerah tersebut, lagipun PT. RAPP pada 
saat masuk ke desa pihak PT. RAPP tidak ada melakukan 
musyawarah terhadap masyarakat setempat.

Sebelum ditebang, Pak Ridwan sudah meminta izin ke-
pada Pak Basiruni untuk menebang Pohon yang ada dila-
hannya, lalu Pak Basiruni mengijinkan hal tersebut. Hal 
ini terungkap dalam persidangan Pak Marjohan dan Ilham 
Marisi, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbang-
kan hal tersebut.

Pak Marjohan melakukan penebangan pohon bertujuan 
untuk memperbaiki pondok milik Pak Ridwa yang akan 
Roboh, Pak Marjohan tidak menjual kayu tersebut dan tidak 
mengambil keuntungan yang besar dari menebang pohon. 
Pak Marjohan diberi upah yang hanya cukup memnghidupi 
keluargannya sehari-hari.

Melalui Putusan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/
LH/2020/PN Tlk, Marjohan Purba dan Ilham Marisi dijatu-
hkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta 
pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), ten-
tu putusan yang tidak berpihak kepada petani kecil yang 
menggantungkan hidupnya dari alam dan hutan.

Penegakan hukum Pengerusakan hutan hanya mampu 
menyasar pada orang perorangan yang miskin dan buta 
hukum yang hanya menggunakan lahan untuk bertanam 
tanaman tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup kel-
uarga sehari hari. Data menyebutkan bahwa Panitia khusus 
(Pansus) monitoring lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daer-
ah (DPRD) Riau pernah laporkan 190 perusahaan terbukti 
tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus 
menghitung dari potensi pajak di Provinsi Riau yang men-
capai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas 

Negara. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi ada 
sekitar 1 juta hektar kawasan hutan yang dijadikan perke-
bunan dan paling besar dikuasai oleh perusahaan. Bukan 
hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak 
kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga 
tidak pernah membayar pajak kepada negara selama men-
guasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan 
tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), hasil 
pansus ini tidak diketahui perkembangannya bagaimana 
dan belum ada perusahaan yang ditertibkan izin serta terk-
esan dibiarkan mengelola kawasan hutan secara ilegal yang 
secara nyata bertujuan untuk komersil.

Sedikit bercerita terkait dengan pengerusakan hutan 
LBH Pekanbaru pernah melaporkan salah satu Perusahaan 
Perkebunan di Provinsi Riau yakni PT Runggu Prima Jaya 
yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Kepoli-
sian dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 
karena senyata-nyatanya telah merugikan negara dengan 
mengelola, mengalihfungsikan dan menguasai hutan lind-
ung tanpa memiliki satu izin apapun dan hal itu dilaporkan 
pada tahun 2017 hingga saat ini belum ada tindakan yang 
berarti dari Penegak Hukum dan senyatanya Polda Riau juga 
telah kelokasi PT Runggu Prima Jaya bersama dengan Ahli 
Planologi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Provinsi Riau dan menyatakan Perkebunan tersebut berada 
dalam Kawasan Hutan. Bahwa  PT Runggu Prima Jaya men-
duduki kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 3.000 
Ha secara Ilegal. Perbedaan perlakuan hukum ini tentunya 
cerminan buruk bagi penegakan hukum. Hukum yang seha-
rusnya mampu melindungi dan memberikan kenyamanan 
berubah menjadi suatu ancaman yang mengerikan.

Belum lagi ditengan situasi Pandemi Covid-19 yang 
menghantui dunia, DPR-RI dan Pemerintah justru men-
sahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 
mengancam ruang hidup masyarakat. Di tengah ketiadaan 
Undang-undang Masyarakat Adat, kondisi Masyarakat Adat 
saat ini seperti anak kecil yang baru lahir. Tanpa sehelai-
pun perlindungan dari serbuan investor yang menginvan-
si wilayah Adat. RUU Masyarakat Adat dan RUU Omnibus 
Law sebelum disahkan menjadi UU sama-sama masuk 
dalam program legislasi nasional tahun ini. RUU Masyar-
akat Adat sudah dua periode DPR RI dibahas, namun gagal 
sampai tahap pengesahan. Sedangkan RUU Omnibus Law 
dibuat dengan sangat cepat bahkan dinilai tergesah-gesah 
dalam pengesahannya, sehingga menimbulkan banyak kon-
troversi.

Tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi mas-
yarakat adat yang tinggal didalam dan disekitar kawasan 
hutan, mereka tidak bebas lagi mengelola hutan secara tra-
disional, tetapi para korporasi bebas dan diberi kesempatan 
untuk merusak hutan.
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Kakek Syafrudin lahir di Ombilin, Sumatera Barat 69 ta-
hun yang lalu. Tempat tinggalnya di Jalan Yos Sudarso Km 
17 kelurahan Muara fajar kecamatan Rumbai tak jauh dari 
simpang masuk jalan TOL Pekanbaru – Dumai. Ia memiliki 
seorang istri dan 6 orang anak, saat ini tinggal bersama 
istri, dan anak ketiga dan kelima. Keduanya mengalami 
tuna daksa akibat kecelakaan. Kesehariannya menjaga ke-
bun milik orang lain yang sudah dipercayakan kepadanya 
sejak tahun 1993. Sembari menjaga kebun ia meminta pada 
pemilik lahan untuk menumpang lahan sekitar 20 meter 
x 20 meter untuk menanam tanaman palawija seperti ka-
cang, ubi, jagung dan pisang yang hasilnya ia gunakan un-
tuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Kakek Syafrudin bukanlah petani baru, ia terbiasa mel-
akukan pengelolaan ladang dengan cara membakar atau 
biasa orang Riau bilang memerun yang sudah menjadi ke-
biasaan atau tradisi petani dalam mengelola lahan perta-
nian. Memerun merupakan membakar sisa kayu-kayuan, 
daun-daunan, dan sebagainya di tanah yang baru dijadikan 
ladang. Memerun tidak dilakukan secara sembarangan. 
Memerun juga harus memperhatikan dampak dan dilaku-
kan penuh perhitungan. Memerun harus didahului dengan 
pemasangan sekat bakar jalur yang berfungsi untuk meng-
hambat atau memotong perambatan api sehingga api tidak 
merambat dan membakar tempat lainnya.  

Siang hari Tanggal 16 Maret 2019 Kakek Syafrudin mem-
bakar sisa bekas tanaman yang sudah dikumpulkannya se-
jak 2 hari sebelumnya, ia memang sengaja membakar la-
han tersebut untuk mengelola lahan yang akan ia tanami 
dengan tanaman kacang panjang, ubi dan pisang. Ia mem-

KISAH KASUS KAKEK SYAFRUDIN

Aksi longmarch

bakar dengan cara menumpukkan kayu lalu mengambil ka-
ret benen ban mobil dan membakar karet benen dengan 
menggunakan mancis dan setelah karet benen hidup lalu ia 
membakar tumpukan bekas tanaman yang sudah dikum-
pulkannnya tersebut. Sebelum membakar Kakek Syafrudin 
sudah membuat sekat api agar api tidak menjalar dan men-
jaga api tersebut selama 30 menit sebelum akhirnya pulang 
kerumah untuk melaksanakan Ibadah sholat Dzuhur.

Tak lama kemudian Kakek Syafrudin didatangi oleh 
Bhabinkamtikmas dan memberitahukan bahwa lahan yang 
dikelolanya tersebut terbakar. Bergegas ia ke lokasi lahan 
tersebut dan api memang membakar lahan tersebut tapi 
tidak menjalar ke luar dari sekat api yang sudah dibuatnya. 
Setelah itu Kakek Syafrudin dibawa ke Polsek Rumbai, ka-
rena saat itu masyarakat disana beramai-ramai datang ke 
Polsek Rumbai ia kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru. 
ia ditahan selama 6 hari. Sebelum akhirnya penangguhan 
penahanan keluarga dikabulkan oleh penyidik dan harus 
melakukan wajib lapor di Polresta Pekanbaru. 

Kemudian 2 Oktober 2019 Kakek Syafrudin ditahan di 
Rutan Sialang Bungkuk karena berkas perkaranya tern-
yata sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. 
Sampai pada akhirnya ia menjalani sidang pertama pada 
tanggal 24 Oktober 2019. Kakek Syafrudin didakwa telah 
melakukan pembakaran lahan dan menyebabkan terlam-
pauinya baku mutu lingkungan hidup yang menyebabkan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang di atur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pen-
gelolaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

#PETANIBUKANPENJAHATLINGKUNGAN

SUCCESS STORY
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Jaksa Penuntut Umum Nuraini Lubis mendakwa Kakek 
Syafrudin dengan Pasal 69 huruf h “Setiap orang dilarang 
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” di-
ancam dengan pasal Setiap orang yang melakukan pemba-
karan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupi-
ah) dan Pasal 98 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sen-
gaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampau-
inya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu 
air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) ta-
hun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sejak sidang pertama sampai dengan pemeriksaan 3 
saksi ia tak mendapatkan bantuan hukum sebelum tim LBH 
Pekanbaru melihat persidangannya di Ruang Pengadilan. 
Tim LBH mendatangi Rutan Sialang Bungkuk untuk ber-
jumpa dengan Kakek Syafrudin dan menawarkan bantuan 
hukum kepadanya. Tepat persidangan tanggal 21 Novem-
ber 2019 Kakek Syafrudin didampingi oleh LBH Pekanbaru, 
agendanya saat itu adalah pemeriksaan saksi ke 4. Sampai 
akhirnya 19 Desember 2019 proses pemeriksaan pembuk-
tian selesai dilakukan. Total ada 5 saksi yang memberatkan, 
1 saksi yang meringankan, 2 ahli dari Penuntut Umum dan 
1 Ahli dari Penasehat Hukum. Dalam sidang ada 1 ahli yang 
kemudian keterangannya dibacakan oleh penuntut umum 
yaitu ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Bambang Hero. 
Namun, keterangan tersebut ditolak oleh penasehat hukum 
terdakwa. Karna keterangan ahli harus dinyatakan dimuka 
persidangan sesuai ketentuan Surat Keputusan Mahkamah 
Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pe-
doman Penanganan Perkara Lingkungan hidup.   

Kakek Syafrudin juga mengatakan dipersidangan bahwa 
ia membakar lahan untuk menanam tanaman palawija sep-
erti kacang panjang, ubi dan pisang. Saat membakar ia juga 

sudah membuat sekat bakar untuk mengantisipasi api agar 
tidak menjalar. Para saksi yang dihadirkan juga mengata-
kan hal yang sama. Ahli pengukuran juga menyebutkan 
luasan yang terbakar 1078 meter persegi. Setelah pemer-
iksaan selesai Jaksa Penuntut Umum menyatakan kakek 
syafrudian terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan kedua 
yaitu pasal 98 terkait dilampauinya baku mutu udara am-
bien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup dan menuntut Kakek Sya-
frudin dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 
3 Milyar Rupiah. Sungguh ini merupakan tuntutan yang 
mencederai rasa keadilan di masyarakat8.  Hukuman tajam 
ke bawah tapi tumpul keatas. 

Tentu bagi masyarakat Riau tak mudah meluputkan in-
gatan tentang kejadian kebakaran hutan dan lahan yang 
menyebabkan kabut asap dan korban pada tahun 2015 lalu 
yang menyebabkan seluruh masyarakat Riau menderita dan 
belasan orang meninggal dunia. Memang karhutla harusn-
ya diperangi, tapi apakah harus mengorbankan masyarakat 
kecil dan mengabaikan korporasi besar?

Awal tahun 2016 Polda Riau menetapkan SP3 Surat Per-
intah Penghentian Penyidikan kasus kebakaran hutan dan 
lahan yang terjadi di tahun 2015 terhadap 15 korporasi 
yang diduga kuat melakukan pembakaran. Tentu ini adalah 
perlakuan yang beda antara petani kecil seperti Kakek Sya-
frudin dan korporasi besar. Dalam advokasi kasus Kakek 
Syafrudin LBH Membuat diskusi lembar fakta dan mem-
buat petisi di www.change.or.id. Petisi ini dinilai adalah ba-
gian dari stategi advokasi kasus untuk menarik perhatian 
dan dukungan masyarakat luas. 

Semenjak LBH melakukan diskusi lembar fakta dan Pe-
tisi, kasus Kakek Syafrudin mendapatkan perhatian dari 
berbagai pihak , termasuk rekan-rekan media yang meliput. 

Dalam nota pembelaan penasehat hukum, Kakek Sya-
frudin tidak terbukti bersalah karna adanya ketentuan atau 
pengecualian yang mengatur tentang membakar lahan yai-
tu  Pasal 69 ayat (2) menyebutkan “Ketentuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan 

8. https://nasional.tempo.co/read/1299518/petani-kecil-di-riau-dituntut-4-tahun-penjara-karena-bakar-lahan/

full&view=ok diakses pada 9 Desember 2020
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sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing” 
dan ditegaskan dalam penjelasan “Kearifan lokal yang di-
maksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pemba-
karan lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per ke-
pala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal 
dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalar-
an api ke wilayah sekelilingnya”.

Tim LBH Pekanbaru berpendapat bahwa melakukan 
pengelolaan lahan dengan tidak melewati batas-batas yang 
telah ditentukan undang-undang, sejatinya telah meruntu-
hkan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang dibawa oleh UU PPLH itu sendiri.

Penuntut umum yang tidak menghadirkan ahli Bam-
bang Hero dan menjadikan hasil laboratorium yang dilaku-
kan oleh ahli Bambang Hero dijadikan dasar untuk melaku-
kan penuntutan bertentangan  dengan Pasal 186 KUHAP 
menyebutkan “Keterangan ahli ialah apa yang seorang 
ahli nyatakan  di sidang pengadilan”, namun JPU tetap 
membaca keterangan ahli yang tidak hadir di  persidan-
gan dan menghadirkan hasil laboratorium di persidangan, 
berdasarkan Surat  Keputusan Mahkamah Agung No. 36/
KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman  Penan-
ganan Perkara Lingkungan hidup Pembuktian Tindak Pida-
na Lingkungan  telah tegas menjelaskan. “Surat, antara lain 
: a. Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk  tertulis 
dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan. b. 
Berita Acara Pengambilan  Contoh - pengambilan contoh 
harus valid diambil dengan prosedur yang benar (sesuai 
SNI). c.  Hasil interpretasi foto satelit d. Surat atau nota 
dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala  sesuatu 
yang terkait.” 

Penuntut Umum menjadikan bukti Surat berupa hasil 
laboratorium yang tidak diperkuat  oleh keterangan ahli di 
persidangan, namun JPU hanya membacakan keterangan 
ahli yang  memperkuatkan bukti hasil laboratorium. Se-
dangkan dalam Pasal 162 “(1) Jika saksi sesudah memberi 
keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena 
halangan yang sah  tidak dapat hadir di sidang atau tidak 
dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat  ting-
galnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan 
kepentingan negara, maka  keterangan yang telah diberi-
kannya itu dibacakan. (2) Jika keterangan itu sebelumnya 
telah  diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu 
disamakan nilainya dengan keterangan saksi  di bawah 
sumpah yang diucapkan di siding”. Artinya yang dapat 
dibacakan keterangan yang  telah diberikan di penyidikan 
dalam persidangan hanya saksi bukan ahli.

Dalam sidang pembacaan putusan tanggal 4 Februari 
2020, masyarakat, mahasiswa dan komunitas Aksi Kamis-
an Pekanbaru berkumpul di Kantor LBH Pekanbaru dan 
melakukan aksi Long march menuju Pengadilan Negri 
Pekanbaru mengawal persidangan Kakek Syafrudin

Dalam persidangan agenda putusan majelis hakim yang 
dipimpin oleh Sorta Ria Neva, Abdul Aziz dan Afrizal Hady 
sebagai hakim anggota membacakan putusan dengan no-
mor perkara : 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr, dan memper-
timbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan 
menyatakan bahwa kesemua dakwaan yang didakwakan 
kepada Kakek Syafrudin tidak terpenuhi secara sah dan 
menyakinkan. 

Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependap-

at dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat 
hukum dan terkesan bahwa Pengadilan dijadikan sebagai 
alat politik hukum yang dibenturkan dengan mengatakan 
bahwa kepentingan Masyarakat petani kecil seperti nasib 
terdakwa, untuk dan hal tersebut seharus aparat penegak 
hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas 
hukum lingkungan secara bermartabat dan berkeadilan9;

Hakim menjatuhkan vonis terhadap Kakek Syafrudin 
dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Alias Si Syaf Bin Mu-
hammad Ani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 
Kesatu atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Syafrudin Alias Si Syaf Bin 
Muhammad Ani oleh karena itu dari semua dakwaan;

3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari 
Tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudu-
kan dan harkat serta martabatnya;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 

- 1 buah mancis warna putih, 

- 1 buah ban dalam mobil bekas dipotong, 

- 2 potong bekas kayu terbakar Dirampas untuk dimus-
nahkan, 

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara10; 

Sontak para pengunjung sidang bersorak gembira dan 
terharu mendengar vonis yang dijatuhkan kepada Kakek 
Syafrudin. Setelah mendengarkan putusan majelis hakim 
menanyakan kepada Penuntut umum apakah menajukan 
upaya hukum apa tidak. Penuntut Umum saat itu menyata-
kan akan melakukan upaya hukum atas putusan tersebut. 

Pasca Putusan, 5 Maret 2020 LBH Pekanbaru melaku-
kan konfrensi Pers terhadap upaya Hukum yang dilaku-
kan oleh Penuntut Umum. Dalam memori kasasinya, Jaksa 
mencantumkan Penerapan Permen LH No.  10 tahun 2010 
secara khusus mengatur mengenai masyarkat adat bukan 
mengatur mengenai kearifan lokal. Penerapan kearifan lo-
cal dan masyarakat adat telah diatur secara tegas dalam 
UU PPLH pasal 1 menjelaskan Kearifan lokal adalah nilai-
nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan 
hidup secara lestari.

Penerapan perda 6 tahun 2018 yang mengatur sanksi 
administrasi sangat keliru jika jaksa penuntut umum men-
ghubungkan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dengan perda No. 
6 tahun 2018, dalam peraturan perundang-undangan UU 
PPLH lebih tinggi dari Perda No. 6 tahun 2018 secara pen-
erapan juga berbeda sehingga tidak bisa diterapkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum perda No. 6 tahun 2018 untuk mem-
perkuat kesalahan terdakwa dalam memori kasasinya. 
Lalu jaksa juga membahas Penerapan strict liability dalam 
memori kasasinya, dalam penerapannya tidak bisa diterap-
kan dalam perkara Pidana terlebih dalam kasus Kakek Sya-
frudin karna tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana 
dalam dakwaan penuntut umum. Bukti yang dimiliki JPU 

9. Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor : 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr

10. ibid
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sangat lemah dan tidak memiliki nilai pembuktian. Karna 
JPU tidak bisa menunjukkan dipersidangan hasil labora-
turium dan tidak diperkuat oleh keterangan ahli. Hal ini 
tegas diatur dalam SKMA No. 36 tahun 2013 tentang pem-
berlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup 
yang sangat jelas mengatur tentang bukti surat yang harus 
di perkuat dengan keterangan ahli di persidangan. 

Sehingga dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam 
memori kasasinya sangat memaksakan penerapan hu-
kum yang tidak logis untuk menjadi dasar kasasi Penuntut 
Umum. Secara umum putusan Majelis Hakim PN Pekanba-
ru beralasan hukum dan berdasarkan hukum menerapkan 
Pasal 69 ayat (1) UU PPLH sebagai dasar membebaskan ter-
dakwa dan menerapkan SKMA No. 36 tahun 2013 sebagai 
dasar untuk membebaskan terdakwa yang secara pembuk-
tian jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya. 
Majelis Hakim PN Pekanbaru dalam pertimbangannya  
menyebutkan bahwa, kearifan lokal adalah satu instrument 
utama upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup berbasis masyarakat politik hukum UU PPLH meng-
inginkan masyarakat adat dengan segala kearifan lokalnya 
menjadi garda terdepan untuk melindungi dan mengelo-
la lingkungan hidup berdasarkan kearifan local daerahn-
ya masing-masing. Bukan sebaliknya dengan menjadikan 
masyarakat adat sebagai kambing hitam dari kerusakan 
lingkungan yang terjadi. Menjatuhkan pidana terhadap 
petani kecil seperti terdakwa (kakek sayafrudin) yang mel-

akukan pengelolaan lahan dengan tidak melewati batas-ba-
tas yang telah ditentukan undang-undang, sejatinya telah 
meruntukhkan semangat perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang di bawa oleh UU PPLH. Atas dasar 
alasan itu terkesan bahwa “Pengadilan dijadikan alat poli-
tik hukum yang dibenturkan dengan kepentingan masyr-
akat petani kecil seperti nasib terdakwa (Kakek Syafrudin) 
untuk dan hal tersebut seharusnya aparat penegak hukum 
dapat menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum 
lingkungan secara bermartabat dan berkeadilan11. 

Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ini meru-
pakan fenomena penegakan hukum yang lebih mengu-
tamakan hasrat untuk menghukum yang tidak bersalah 
dari pada menghukum yang bersalah. Saat penulisan ini 
dilakukan, LBH Pekanbaru belum mendapatkan Putusan 
Kasasi yang diajukan oleh Penuntut umum. Saat dijump-
ai dirumahnya oleh Tim LBH Pekanbaru, Kakek Syafrudin 
tak lagi menanam tanaman. ia mengatakan masih trauma 
dengan kejadian yang menimpanya. Kita berharap tentunya 
keadilan tetap berpihak pada Kakek Syafrudin. 

11. ibid
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Kalimat tersebut diutarakan Pak Bongku saat Tim LBH 
Pekanbaru menjemput Pak Bongku dari Lembaga Pemas-
yarakatan (Lapas) Kelas II A, Bengkalis, Riau. Pak Bong-
ku merupakan Masyarakat Adat Suku Sakai yang tinggal 
di Suluk Bongkal, Kabupaten Bengkalis. Pak Bongku dan 
masyarakat adat suku sakai lainnya telah lama tinggal di-
daerah tersebut secara turun temurun dan penguasaan 
tanah, hutan dan lahan dikuasai berdasarkan peninggalan 
para leluhur.

Pak Bongku merupakan Cucu dari Pak Kaso, salah se-
orang tetua Masyarakat Adat Sakai, Pak Kaso telah lama 
bertempat tinggal dan berladang yang hidup dari hutan 
sejak tahun 1959, berladang dengan cara yang berpindah 
pindah. Tujuan dari berpindah-pindah yang merupakan tra-
disi dan kebiasaan masyarakat sakai adalah agar terjaganya 
ekosistem hutan, alam dan lingkungan, dengan berpindah 
maka lahan yang ditinggalkan akan tetap terjaga kelestar-
iannya.

Keseharian Pak Bongku adalah berladang untuk me-
menuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dengan 
menanam Pisang dan Ubi Kayu. Pak Bongku juga menan-
am Ubi Racun ynag Umbinya diracik menjadi makanan tr-
adisional Masarakat Suku Sakai yaitu Ubi Menggalo atau 
Menggalo Mersik.

Ditempat kediaman Pak Bongku dan keluarganya yang 
disewa dari keluarganya, tidak ada lagi lahan yang tersedia 
untuk Pak Bongku menanam tanamannya, sebagian be-
sar Tanah Masyarakat Suku Sakai dirampas oleh PT. Arara 
Abadi, disulap menjadi tanaman Akasia dan Eucaliptus, 
sehingga keberadaan perlindungan terhadap Masyarakat 
Adat Suku Sakai terancam terusir dari tanah moyangnya 
sendiri.

Untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, Pak 
Bongku akhirnya membersihkan sepetak lahan untuk dita-
nami Pisang dan Ubi Kayu, Lahan tersebut merupakan la-
han Masyarakat Adat Suku Sakai yang di Rampas oleh PT. 
Arara Abadi, hingga saat ini lahan tersebut masih dalam 
proses mediasi antara Masyarakat Adat Suku Sakai dan PT 
Arara Abadi yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Nahas bagi Pak Bongku, Hari Minggu, 3 November 2019 
Pak Bongku ditangkap oleh Security PT Arara Abadi dan 
selanjutnya ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabu-
paten Bengkalis. disidangkan di Pengadilan Negeri Bengka-
lis, dengan rentetan peristiwa sebagai berikut:

1) Hari Minggu, 3 November 2019 Sekira pukul 08.00 
Wib Pak Bongku kembali ke lahan yang hendak ditanami 
Ubi Kayu dan Ubi Menggalo;

KORPORASI MERAMPAS TANAH MASYARAKAT ADAT

Pak Bongku

2) Sekira pukul 11.00 Wib Security PT. Arara Abadi 
berjumlah 4 orang datang menghampiri Pak Bongku dan 
bertanya mengapa tanaman Akasia dan Eucalyptus dite-
bang oleh Pak Bongku, lalu Pak Bongku mengatakan bah-
wa tanah tersebut adalah tanah perjuangan masyarakat 
Adat Sakai;

3) Kemudian Pak Bongku dibawa ke kantor Distrik 
38 untuk dimintai keterangan dan dipertemukan kepada 
Humas PT. Arara Abadi pada saat itu Edi Mulyono;

4) Pada pukul 15.00 Wib Pak Bongku dibawa ke kan-
tor Polsek Pinggir oleh 4 orang security dan Humas PT Ar-
ara Abadi, Edi Mulyono;

5) Pada Pukul 17.45 Wib, Edi Mulyono membuat lapo-
ran dan dimintai keterangan oleh Polsek Pinggir, sebagai 
catatan, Edi Mulyono selaku pelapor tidak pernah dihadir-
kan dalam persidangan;

6) Pada pukul 18.40 Wib Harianto (security yang 
menangkap) dimintai keterangan sebagai saksi;

7) Pada  pukul 19.30  Wib Usman  Bin Marzuki (secu-
rity yang menangkap) dimintai keterangan sebagai saksi;

8) Pada hari dan tanggal yang sama, 03 November 
2019 Kepolisian Sektor Pinggir mengeluarkan beberapa su-
rat sekaligus, yaitu;

“Mohon nanti bantu anak dan cu-
cuku kalau aku sudah tak ada umur. 

Perjuangan ini akan tetap lanjut,”

INSPIRING STORY
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a. Laporan   Polisi   Nomor   :   LP/94/XI/2019/SPKT/
Riau/Res Bks/Sek Pinggir dengan dugaan melanggar pasal 
92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencega-
han dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

b. Surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/96/
XI/2019/Reskrim;

c. Surat perintah penangkapan Nomor: Sprin- 
Kap/107/XI/2019/Reskrim;

d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin-ta/59/
XI/2019/Reskrim terhadap 1 bilah parang babat, 2 batang 
pohon eucalyptus;

9) Pada Tanggal 24 Februari 2020 merupakan sidang 
perdana Pak Bongku.

Rentetan Peristiwa inilah yang menjadikan Pak Bong-
ku diproses secara hukum dalam persidangan ini sebagai 
Terdakwa, untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang 
berlaku guna membuktikan apakah benar Pak Bongku ter-
bukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam Dakwaannya No: Reg.Perkara.PDM: 06/BKS/01/2020 
yang dibacakan pada tanggal 24 Februari 2020.

Pak Bongku dijerat dengan menggunakan UU No. 18 Ta-
hun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusa-
kan Hutan, Undang-undang yang secara filosofis dituju-
kan kepada kelompok dan/atau korporasi yang melakukan 
pengerusakan hutan secara tergorganisir dengan modus 
operandi yang canggih bertujuan untuk merusak hutan 
demi keuntungan yang besar, bertolak belakang dengan 
Pak Bongku, dimana lahan tersebut akan ditanami Pisang 
dan Ubi Kayu untuk kehidupan sehari-hari keluarganya.

Konflik antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Adat 
Sakai sudah berlangsung sejak lama, sejak Perusahaan ini 
mulai beroperasi di Kawasan Adat Sakai tahun 1996 dan 
saat itu pula terjadi konflik. Konflik yang masih teringat 
dan berbekas di hati masyarakat terjadi pada Desember 
2008 mengakibatkan 800-an warga terusir, kehilangan ru-
mah, mata pencaharian, dan satu orang anak berusia 2,5 
tahun meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian 18 De-
sember 2008, PT. Arara Abadi mempergunakan dua alat 
berat untuk menimbun puing-puing rumah dan tanaman 
warga dengan tanah12 serta hal ini terjadi di lokasi peneban-
gan yang dilakukan oleh terdakwa di KM 42.

Ketika publik mendengar Masyarakat Adat Suku Sakai, 
Pak Bongku kembali berkonflik dengan PT. Arara Aba-
di. Publikpun mengecam tindakan PT. Arara Abadi dan 
Aparat Penegak Hukum, apalagi ketika Publik mengetahui 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis menun-
tut Pak Bongku dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun 
dan denda sebesar 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah), 
Publik bertanya-tanya bagaimana hati nurani para Penegak 
Hukum dan PT. Arara Abadi, bagaimana kehidupan kelu-
arga Pak Bongku bertahan hidup selama menjalani masa 
tahanan? Dan darimana Pak Bongku mendapatkan uang 
sebesar 500juta untuk membayar denda?

Dukungan Publik mengalir untuk membela Pak Bong-
ku Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat mengumpulkan 
Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dari kalangan Akad-
emisi dan Peneliti dilembaga yang konsen terhadap mas-
yarakat adat dan Hak Asasi Manusia. Amicus curiae mer-
upakan istilah Latin yang diartikan sebagai Friend of the 

Court. Amicus curiae diajukan oleh seseorang yang bukan 
merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara disua-
tu proses peradilan. Salah satu yang memberikan Amicus 
Curiae adalah Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas 
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Hariadi 
Kartodihardjo, MS yang pernah ikut membahas UU P3H 
pada saat UU ini dirancang.

Selain itu yang memberikan Amicus Curiae adalah :

1. Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum, Guru Besar Hu-
kum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
Padang;

2. Dr. Hayatul Ismi., SH., MH, Pengajar di Fakultas Hukum 
Universitas Riau;

3. Dr. Mexsasai Indra, SH., MH, Dosen Pada Program Mag-
ister Ilmu Hukum Universitas Riau;

4. Dr. Erdianto, SH. M.Hum, Pengajar Hukum Pidana, Le-
ktor Kepala (Associated Professor untuk Hukum Pidana) 
Universitas Riau;

5. Zainul Akmal, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Univer-
sitas Riau & Koordinator GUSDURian Pekanbaru;

6. Grahat Nagara, S.H., M.H, Pengajar Hukum Administrasi 
Negara Universitas Indonesia, Pengajar Hukum Agraria Se-
kolah Tinggi Hukum Jentera;

7. Roni Saputra, S.H., M.H, Peneliti Hukum Yayasan Auriga 
Nusantara;

8. Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) 
dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universi-
tas Andalas;

9. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);

10. Perkumpulah HuMa;

11. Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Lokataru Law & Human Rights office);

12. Komisi Untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan 
(KontraS);

13. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Selain Amicus Curiae tersebut, publik juga merasa ter-
panggil untuk memberi dukungan kepada Pak Bongku. 
Dukungan dihimpun dengan mengumpulkan tanda tangan 
dari Petisi Online pada https://www.change.org/Bebaskan-
bongku. Dukungan lain dapat dilihat dari berbagai lini me-
dia sosial dengan menyertakan Hastag #bebaskanbongku.

Didalam persidangan, Tim LBH Pekanbaru menghadir-
kan 6 orang saksi yang meringankan Pak Bongku yang mer-
upakan masyarakat adat Suku Sakai, Batin (Ketua Adat), 
dan Eks Karyawan PT. Arara Abadi yang bekerja diperu-
sahaan dan dilokasi tersebut pada tahun 1995 sampai den-
gan 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Humas PT Arara 
Abadi dan saksi inilah yang mengungkapkan bahwa sudah 
ada dahulu Pengukuran bersama Planing Survey PT. Arara 
Abadi dan luasan yang diklaim sekitar seluas 7.000 ha dan 
melibatkan kepala batin suku Sakai. Selain itu, fakta per-
sidangan juga mengungkapkan bahwa Pak Bongku adalah 
Masyarakat Adat Suku Sakai, yang tidak bisa dijerat meng-
gunakan UU P3H.

Selain Saksi yang meringankan, Tim LBH Pekanbaru 
juga menghadirkan saksi Ahli Datuk Seri Al Alzhar Ketua 

12. https://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/00365789/bentrok.fisik.500.personil.polisi.usir.paksa.warga.

suluk.bongkal?page=all
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Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau 
untuk memberikan keterangan terkait dengan Masyarakat 
Adat di Provinsi Riau, Datuk Al Azhar menyampakaikan 
bahwa tanah ulayat masyarakat adat saat ini hanya dalam 
pernyataan yang bersumber dari hukum turun temurun 
dari nenek moyang atau disebut juga dengan tambo adat 
dan faktanya hal tersebut tidak diakomodir dalam suatu 
keputusan hukum oleh pemerintah selaku penyelengga-
ra negara. Menurut Datuk Al Azhar perkara ini tidak se-
mestinya masuk dalam ranah peradilan, karena LAM Riau 
sesungguhnya mampu melakukan mediasi untuk bisa 
membuat kedua belah pihak hidup berdampingan bukan 
bermusuhan, jika hal ini tetap berlanjut maka kita juga se-
olah olah mengabaikan mekanisme penyelesaian perkara.

Tim LBH Pekanbaru juga menghadirkan Ahli Pidana dari 
Universitas Binus University, Dr. Ahmad Sofian., SH.,MA 
dan menyatakan bahwa UU P3H tidak dapat menjerat mas-

yarakat Adat dan masyarakat yang tinggal turun-temurun 
disekitar kawasan hutan. UU P3H hadir karena UU 31 ta-
hun 1999 tentang Kehutanan tidak cukup mampu untuk 
memberantas kelompok yang terorganisir yang bertujuan 
untuk merusak hutan demi kepentingan komersil. Oleh ka-
renanya menurut Tim LBH Pekanbaru, Pak Bongku tidak 
dapat dihukum menggunakan UUP3H karena Pak Bong-
ku adalah masyarkaat adat, dan bukan termasuk dalam 
kelompok yang terorganisasi.

Akan tetapi, upaya Publik dan LBH Pekanbaru untuk 
membebaskan Pak Bongku tidak mempengaruhi Putusan 
Majelis Hakim, melalui Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/
PN Bls, Pak Bongku divonis bersalah dan menjatuhkan 
pidana 1 tahun penjara dengan denda 200 juta dan sub-
sider 1 bulan kurungan. Pak Bongku mengajukan Upaya 
Hukum Banding setelah berdiskusi dengan LBH Pekanba-
ru dan menyatakan bahwa beliau siap untuk memperta-
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hankan tanah adatnya, tanah adat masyarakat suku sakai, 
mempertahankan eksistensi suku sakai. Tetapi akhirnya 
beberapa hari kemudian Pak Bongku mencabut Pernyataan 
Banding melalui Pengacaranya di LBH Pekanbaru, karena 
beliau rindu dengan keluarga, anak-anak dan istrinya.

Ada kebimbangan terpancar dari sorot mata Pak Bong-
ku, antara melanjutkan perjuangannya atau berkumpul 
dengan keluarganya, satu sisi Pak Bongku ingin terus 
berjuang dan menolak menyerah pada perusahaan yang 
melaporkannya., disisi lain beliau memikirkan keluargan-
ya yang sudah lama ditinggal untuk menjalani proses hu-
kum. Akhirnya Tim LBH Pekanbaru kembali mendatangi 
Pak Bongku Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, 
Bengkalis, dan memberikan penguatan kepada Pak Bong-
ku serta memberikan keputusan diambil oleh Pak Bongku 
yang pada dasarnya apapun keputusan Pak Bongku adalah 
baik, karena Pak Bongku juga masih bisa berjuang mem-
pertahankan tanah adatnya sampai kapanpun. Dengan 
mengumpulkan kekuatan batinnya, akhirnya Pak Bongku 
memutuskan agar mencabut Banding yang sudah dinyata-
kan sebelumnya. Tim LBH Pekanbarupun akhirnya menda-
tangi PN Bengkalis untuk mencabut Pernyataan Banding. 

Bukan karena alasan lain, pada saat itu Pak Bongku 
akhirnya bisa menghirup udara segar dan berkumpul den-
gan keluarganya. Pak Bongku keluar dari Lapas Bengkalis 
melaui asimilasi sesuai dengan Permenkumham No 10 ta-
hun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dalam pence-
gahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.HH-19.PK.0104.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan 
pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan 

dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Tim LBH Pekanbaru mengantarkan Pak Bongku keluar 
dari Lapas Bengkalis untuk bertemu dengan keluarganya 
yang sudah menunggu diseberang Pulau Bengkalis, Pak 
Bongku banyak diam seolah-olah dia mersasa gagal dan 
menyerah kepada PT. Arara Abadi. Pada satu kesempatan, 
Pak Bongku menitip pesan kepada Tim LBH Pekanbaru 
“Mohon nanti bantu anak dan cucuku kalau aku sudah tak 
ada umur. Perjuangan ini akan tetap lanjut”

Perkara Pak Bongku menjadi perhatian Publik, banyak 
pihak membicarakan Pak Bongku, Lembaga Adat Melayu 
Riau pada 9 Agustus 2020 memberikan penghargaan ma-
jelis upah-upah dan tepuk tepung tawar untuk Bongku bin 
Jelodan yang dikrminalisasi PT Arara Abadi, Datuk Seri 
Syahril Abubakar, Ketua Dewan Pengurus Harian LAM 
Riau menyatakan momentum upah-upah dan tepung tawar 
yang dipersembahkan kepada Pak Bongku adalah pemak-
naan untuk mengembalikan semangat dan kebangkitan 
marwah Melayu, kasus yang menimpa Pak Bongku meru-
pakan kejadian luar biasa yang cukup menyayat hati mas-
yarakat Melayu.
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NOVAL SETIAWAN: 

N
oval Setiawan, Pria kelahi-
ran Pekanbaru No27 tahun 
lalu ini adalah seorang 
advokat/Pengacara Publik 
dan juga sebagai Kepala 

Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya di 
LBH Pekanbaru.  Ia mulai bergabung 
di LBH Pekanbaru sejak Juli 2017 dan 
merupakan lulusan Fakultas Hukum 
Universitas Lancang Kuning Pekanba-
ru tahun 2016. Sebelum bergabung di 
LBH Pekanbaru ia pernah magang di 
Komisi Yudisial Penghubung Riau se-
lama 2 Bulan. Saat itu ia magang sem-
bari menyusun penulisan skipsi untuk 
gelar sarjana hukumnya. Magang di 
Komisi Yudisial Penghubung Riau saat 
itu mengawali perjalanannya untuk 
berjuang untuk kepentingan publik 
seperti sekarang ini.

Di Komisi Yudisial Penghubung 
Riau ia turut dilibatkan dalam melaku-
kan pemantauan dalam persidangan 
di pengadilan hampir seluruh wilayah 
Riau. Tak khayal itu menjadi bekal 
dan ketertarikan yang semakin dalam 
buatnya bidang hukum. Tak hanya pe-
mantauan, tetapi banyak diskusi yang 
saat itu yang membuat ia mengenal 
banyak orang dari berbagai element. 
Tak terkecuali dengan CSO (Civil Soci-
ety Organisation) yang fokus terhadap 
pemantauan peradilan.

Setelah magang di Komisi Yudisial 
Penghubung Riau dan mendap-
atkan Gelar Sarjana Hukum, ia 
kemudian bergabung dengan RCT 
(Riau Corruption Trial) yang seka-
rang sudah berganti nama men-
jadi Senarai. RCT/Senarai ini bisa 
disebut sebagai Komisi Yudisial 
versinya CSO.  Ya… itu karna Sen-
arai salah satu CSO yang konsisten 
memantau persidangan sejak awal 
hingga akhir persidangan dan me-
nemukan banyak pelanggarangan 
etik para penegak hukum maupun 
hukum acara yang dilanggar sela-
ma persidangan. Isu yang dipantau 
oleh RCT/Senarai adalah perkara 
Lingkungan Hidup dan Korupsi. 

Disetiap kali memantau persidan-
gan ia kerap kali melihat teknik ber-
sidang yang dilakukan oleh hakim, 
jaksa dan pengacara. Itu menjadi bekal 
beracara yang berharga bagi seorang 
calon pengacara, mengambil teknik 
beracara dari 3 model penegak hukum. 
Bahkan di RCT/senarai mewajibkannya 
untuk memuat tulisan, foto, dan vid-
eo setiap kali memantau persidangan. 
Menjelang tuntutan RCT/Senarai juga 
menyampaikan analisis dan pendapat-
nya selama persidangan. Bisa dianggap 
semacam amicus curiae (Sahabat Peng-
adilan) tapi versinya RCT/Senarai. 

Sembari melakukan pemantauan 
bersama RCT/Senarai, ia juga mene-
mpuh pendidikan PKPA (Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat) yang diada-
kan oleh Peradi bekerjasama dengan 
Fakultas Hukum Universitas Lancang 
Kuning. 

Setelah ikut PKPA, ia memutuskan 
untuk mencari tempat magang dikan-
tor pengacara. Tapi ia bingung mau 
gabung ke mana. Saat itu ada 2 pilihan, 
magang di kantor pengacara profit atau 
LBH. Ditengah kebimbangannya ia ber-
diskusi dengan pak Hotman Parulian 
Siahaan yang juga Kordinator KY Pen-
ghubung Riau dan Alumni LBH Pekan-
baru. Ia mengenang kata-kata Pak Hot-
man kala itu: 

Kata-kata itu mengiang dalam pik-
irannya dan ia segera memutuskan 
masuk ke LBH terhitung sejak Juli 
2017, dan ikut aktif dalam membantu 
dan melakukan pendampingan hukum 
yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru. 
Sebulan di LBH ia mengikuti sekolah 
anti korupsi (Sakti) 2017 yang di taja 
oleh Indonesia Corruption Watch. Se-
kolah anti korupsi itu di gelar selama 
10 hari di Bogor. Mentor yang kemu-
dian merekomendasikan ia saat itu ia-
lah Made Ali (aktivis Lingkungan) dan 
atas dukungan lembaga RCT/Senarai 
juga LBH Pekanbaru.

SAKTI SAAT ITU MENAM-
BAH ILMU, JARINGAN DAN 
TEKAT YANG KUAT DALAM 
GERAKAN ANTI KORUPSI

Sebulan setelah sakti LBH Peka-
nbaru membuka karya latih bantuan 
hukum (Kalabahu) pertama sebagai 
penyelenggara. Kalabahu merupakan 
pelatihan hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia yang memperkenalkan kerja-ker-
ja advokasi yang dilakukan oleh LBH 
dan juga nilai-nilai yang diperjuang-
kan LBH. Kalabahu sekaligus menjadi 
pintu masuk untuk ia memulai karir di 
LBH Pekanbaru. 

Awal 2019 ia resmi menjadi 
Pengabdi Bantuan Hukum setelah 
2 tahun melewati masa menjadi 
volunteer, pemagang kalabahu dan 
asisten pengabdi bantuan hukum 
serta resmi juga sebagai Advokat 
Peradi. 

Saat berada di LBH Pekanbaru 
banyak kasus yang sudah diadvo-
kasi bersama PBH lainnya, namun 
ada beberapa kasus yang ia anggap 
sebagai kasus yang dapat perhatian 
publik, diantaranya;

TIADA HENTI BELAJAR UNTUK 
MENDAMPINGI MASYARAKAT BUTA 
HUKUM DAN TERMARJINALKAN

“JIKA KAMU INGIN BELAJAR 
DAN MENDAPATKAN ILMU YANG 
BANYAK MAKA BERGABUNGLAH 
KE LBH, TAPI KALAU KAMU BER-
ORIENTASI DAN MENCARI UANG 
JANGAN SESEKALI MASUK LBH.

KARNA KALAU KAMU KE LBH 
BERORIENTASI DAN MENCARI 
UANG MAKA KEDATANGANMU 

AKAN MERUSAK LBH.”

PROFIL PBH:

KEPALA BAGIAN EKOSOB
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ADVOKASI KASUS 59 
PETANI SMB DI JAMBI

Oktober 2019, terhitung berapa bu-
lan menjadi advokat ia dilibatkan Tim 
Penasehat Hukum kasus 59 Petani Seri-
kat Mandiri Batanghari (SMB) di Jambi 
yang terlibat kasus perusakan kantor 
PT.WKS dan Pemukulan. Tim Penase-
hat hukum di isi oleh YLBHI, LBH Pa-
dang, LBH Pekanbaru dan 2 Advokat 
yang berasal dari Jambi. 

Persidangan ke 59 Petani SMB ini 
berbeda dari persidangan kasus pida-
na umumnya. Pasalnya kasus pidana 
pengrusakan dan pemukulan ini ada-
lah ujung dari konflik tenurial yang tak 
kunjung usai di jambi yang melibatkan 
PT. Wira Karya Sakti salah satu anak 
perusahaan grub besar Sinar mas yang 
memiliki konsesi HTI terbesar di Jam-
bi. Perjalanan sebagai pendamping 
hukum SMB merupakan petualangan 
baru dan pengalaman yang mungkin 
takkan terlupakan olehnya. Proses 
peradilan yang dijalani ke 59 petani 
jambi merupakan agenda penghuku-
man dan proses yang serampangan. 
Pelanggaran HAM sudah terjadi saat 
proses penangkapan dan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Aparat kepolisian 
polda Jambi saat itu . 

Kala itu narasi yang menyebut-
kan kelompok SMB adalah kelompok 
kriminal bersenjata dan mafia tanah 
digiring sedimikian rupa. Bahkan pas-
ca penangkapan, atau lebih tepatnya 
penyisiran yang dilakukan oleh aparat 
kopolisian saat itu juga tak menyisa-
kan rumah, kantor, rumah ibadah, 
fasilitas umum dan bahkan tanaman 
para petani yang siap panen, semuanya 
dihancurkan.  Tak hanya petani, teror, 
penghalangan pendampingan, intimi-
dasi dan berita hoax juga kerap kali di 
tujukan kepada tim penasehat hukum 
yang mendampingi ke 59 petani SMB 
ini. 

Dari kasus advokasi petani SMB 
jambi ini ia merasakan tekanan dan 
pengalaman yang luar biasa. Ia dan 
Tim harus membuat berkas-berkas 
yang diperlukan saat persidangan. 
Tentu tak mudah mengontrol pember-
kasan dan memilih arah pembelaan 
bagi tim yang tak begitu banyak untuk 
menangani ke 59 Petani SMB walau-
pun akhirnya yang dampingi oleh Tim 
kuasa hukum YLBHI tinggal 43 orang 
saja karna sebagian dari mereka dibu-
juk untuk memutus kuasa dan beralih 
ke pengacara yang ditunjuk oleh ke-
polisian. 

Dipersidangan terungkap banyak 
keganjilan saat proses penangkapan 
dan pemeriksaan kepada para petani 
SMB. Termasuk kesaksian saksi dan 
terdakwa yang mendapatkan penyik-
saan di saat penangkapan dan dipak-
sa mengakui barang bukti yang tak 
mereka ketahui milik siapa. Bahkan 
para terdakwa dan saksi banyak yang 
mencabut Berita acara pemeriksaan di 
kepolisian, karna merasa tak pernah 
membuat pernyataan tersebut pada 
saat pemeriksaan. Dipersidangan juga 
terungkap ada upaya dari provokasi 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian 
yang saar itu berada di TKP. Namun, 
ini tak menjadi pertimbangan yang 
kuat oleh hakim. Bahkan pengakuan 
mereka yang mendapatkan penyik-
saan tak digubris oleh majelis hakim 
kala itu. 

Saat proses persidangan mulai 
memasuki agenda saksi meringan-
kan untuk terdakwa. Saksi dari petani 
SMB yaitu Domiri di culik saat berada 
di sekitar ruang persidangan.  Setelah 
mendapatkan informasi bahwa domi-

ri berada di Polda Jambi. Ia dan tim 
penasehat hukum lainnya bergegas 
ke Polda Jambi untuk melakukan ber-
jumpa dengan domiri, namun polda 
menolak dengan alasan yang tak jelas. 
Keesokan harinya Tim penasehat hu-
kum mengajukan gugatan pra peradilan 
atas peristiwa penculikan tersebut.

Pasca pendaftaran gugatan terse-
but, Era Purnama Sari didemo oleh 
sekelompok orang di depan kantor 
pengadilan . Demo ini adalah buntut 
dari sebuah artikel di kompasiana.
com berjudul “Tidak mengerti hukum 
pada tanggal 26 November 2019 yang 
ditulis oleh seseorang bernama Ben 
menjadi penyebabnya. Tekanan yang 
begitu kuat waktu itu tak menjadikan 
tim penasehat hukum mundur. Pen-
dampingan terus berlanjut dan para 
petani SMB kemudian divonis bersa-
lah dan dijatuhi hukuman yang berva-
riasi, mulai dari hitungan bulan sampai 
denga  4 tahun. 

Pasca vonis itu kemudian ada yang 
berlanjut sampai banding dan kasasi, 
ia harus bolak balik pekanbaru – jam-

Tim Penasehat Hukum 
bersama istri Domiri setelah 

mendaftarkan Gugatan 
Praperadilan terhadap pen-
angkapan Domiri Paderi di 

Pengadilan Negeri Jambi, 
dimulai dari kiri Era Purnama 

Sari, Lidiana (Istri Domiri), Noval 
Setiawan, Andi Wijaya,Alm. 

Rudi Halomoan.
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bi sampai proses upaya hukum sele-
sai. Pada tanggal 10 agustus 2020 tim 
penasehat hukum mendapatkan in-
formasi dan petikan putusan atas be-
basnya Jamiludin bin Wagio. Sungguh 
seperti menemukan setetes air diluasn-
ya hamparan gurun pasir. Putusan ini 
sesungguhnya membuktikan ada hal 
yang tidak beres dalam pemeriksaan 
pengadilan negeri jambi.

Cerita pendampingan ini kemudi-
an ia tuliskan bersama tim Penasehat 
Hukum ke dalam buku yang berjudul 
“Lara Tak Berkesudahan : Perjuangan 
Petani Atas Tanah Di Jambi”. Baginya 
buku itu adalah bagian pengalaman 
dan cerita untuk merawat ingatan atas 
perjuangan dan kelakuan Negara terh-
adap rakyatnya. 

ADVOKASI KASUS KAKEK 
PEMBAKAR LAHAN YANG 
DITUNTUT 4 TAHUN DEN-
DA 4 MILYAR

Kali ini ia mendampingi seorang 
petani palawija bernama Syafrudin 
(69 tahun) yang duduk di bangku pe-
sakitan tanpa didampingi pengacara 
di ruang Pengadilan Negeri Pekanbaru 
agendanya saat itu pembacaan dak-
waan. kakek syafrudin disangkakan 
membakar lahan dengan ukuran 20m 
x 20m.   Beberapa hari berselang ia 
bersama Andi Wijaya mendatangi Ru-
tan Sialang Bungkuk pekanbaru untuk 
berjumpa dengan kakek syafrudin un-
tuk menawarkan bantuan hukum. 

Kala itu ia masih harus pulang pergi 
pekanbaru – jambi untuk mendampin-

gi para petani SMB. Namum, setelah 
pemeriksaan saksi dan ahli selesai 
jaksa penuntut umum menuntut kakek 
syafrudin 4 Tahun penjara dan denda 
3 Milyar Rupiah.  Pasca tuntutan itu, 
ia memikirkan stategi kampanye agar 
kasus ini sampai ke masyarakat luas 
dan mendapat dukungan yang banyak. 
Ia kemudian menyusun fakta persidan-
gan dan membuat diskusi lembar fakta 
yang saat itu di lakukan dikantor Walhi 
dan sekaligus memperkenalkan ami-
cus curiae (sahabat pengadilan) untuk 
menggalang dukungan terhadap kasus 
ini. 

Ia dan tim penasehat hukum ber-
pendapat kuat saat itu bahwa tindakan 
kakek syafrudin saat membakar lahan 
saat itu dikecualikan dalam UUPPLH 
karna membuat sekat api dan hasil 
bakarnya untuk ditanami tumbuhan 
palawija. Membuat petisi di kolom 
www.change.or.id adalah salah satu 
idenya yang selanjutnya ia lancarkan. 
Ya petisi itu mampu membuat kakek 
sayfrudin viral dan kasusnya diliput 
banyak media. Petisi itu berjudul “Be-
baskan Syafrudin Dari Tuntutan Hu-
kum: Petani Bukan Penjahat Lingkun-
gan”.   

Sebenarnya untuk sebuah kampa-
nye, waktu yang saat itu hanya 2 min-
ggu menjelang putusan di rasa sangat 
singkat, namun ia bisa memaksimal-
kan kampanye itu dengan baik, diset-
iap diskusi dan disemua lini sosial me-
dia ia sebar. sampai dengan putusan 
petisi itu sanggup mencapai angka 10 
ribu lebih tanda tangan. Namun ia tak 
sendirian, banyaknya aktivis, pelaku 
seni dan oraganisasi masyarakat yang 
bersimpati yang kemudian membantu 
kampanye itu menjadi besar. 

Sebelum putusan semua orang 
yang merasa terpanggil berkumpul un-
tuk menjemput keadilan untuk kakek 
syafrudin. Kala itu tim kuasa hukum 
bersama mahasiswa, aktivis dan ma-
yarakat berserta keluarga pak syafru-
din menggelar aksi jalan kaki menuju 
pengadilan negri pekanbaru. ia kala 
itu memimpin barisan bersama andi 
wijaya, dan Rian sibarani tim penga-
cara kakek syafrudin. Dalam persidan-
gan kakek syafrudin dinyatakan tidak 
terbukti bersalah dan harus bebas dari 
tahanan. 
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ADVOKASI KASUS KRIM-
INALISASI MASYARAKAT 
ADAT 

Bongku (58 Tahun) merupakan 
warga komunitas adat suku sakai yang 
berada di kebatinan Suluk Bongkal. 
Sehari-hari ia bekerja sebagai petani 
tradisional, untuk menghidupi keluar-
ganya dengan bertanam Ubi Kayu, Ubi 
Menggalo (Ubi Racun) yang dapat di-
olah menjadi Menggalo Mersik salah 
satu makanan tradisional masyarakat 
adat Sakai. Ini menjadi salah satu fok-
us kasusnya di tahun 2020.

November 2019 Bongku ditangkap 
security PT. Arara Abadi karna di-
tuduh menebang 20 batang pohon eu-
kaliptus dan akasia di areal konsesi PT. 
Arara Abadi. Saat itu LBH Sudah men-
dampingi Bongku sejak dalam proses 
penyidikan. Sidang pertama bongku 
tanggal 24 Februari 2020, sekaligus 
bertepatan di acara pelantikan Andi 
wijaya sebagai direktur baru periode 
2020-2024. Saat itu cuma Ia dan Defri 
yang tak berada diacara pelantikan itu, 
karna harus bersidang di Pengadilan 
Negeri Bengkalis. 

Pasca sidang pertama, LBH Pekan-
baru mengadakan pertemuan dengan 
rekan-rekan CSO dan juga mahasis-
wa untuk membuat Tim Koalisi untuk 
bongku, saat itu koalisinya bernama 
“Koalisi Pembela Hak Masyarakat 
Adat”.  Saat proses persidangan Pan-
demi Covid 19 masuk ke Indonesia dan 
menyebabkan persidangan pun dilaku-
kan secara daring. ia berkomunikasi 
dengan Datuk Al-Azhar dari  Lembaga 
Adat Melayu Riau dan Juga Dr. Ahmad 
Sofian Dosen Pidana dari Binus Uni-
versity untuk meminta pendapat beliau 
sebagai ahli. 

Proses pemeriksaan ahli kemudian 
dipimpin oleh nya bersama Rian Siba-
rani dan Samuel Giardo Purba. Terang 
saja konsep pertanyaan dan arah pem-
belaan sudah ia rancang bersama Tim. 
Tim pengacara menganggap bongku 
bukanlah subjek dari UUP3H yang 
disangkakan kepada Bongku. Kasus 
Kriminalisasi Pak Bongku menyi-
ta perhatian Publik, Koalisi Pembela 
Hak Masyarakat Adat mengumpulkan 

Amicus Curiae dari berbagai kalangan 
dan diserahkan kepada Majelis Hakim 
yang menyidangkan Bongku. Salah 
satu yang memberikan Amicus Curi-
ae adalah Guru Besar Kebijakan Ke-
hutanan, Fakultas Kehutanan, Institut 
Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Hariadi 
Kartodihardjo, MS yang pernah ikut 
membahas UU P3H pada saat UU ini 
dirancang bersama 13 Amicus curiae 
lainnya dari Dosen dan juga Lembaga 
Pemerhati HAM lainnya di seluruh In-
donesia. 

Walaupun pada akhirnya pak 
bongku harus dinyatakan bersalah, ia 
termasuk yang salah satu pengacara 
yang mengawal proses bongku sampai 
bongku keluar dari lapas. Sekarang ia 
juga aktif sebagai pembicara di acara 
diskusi, penyuluhan dan pelatihan- 
pelatihan bersama masyarakat. 

Bongku Usai menjalani sidang pertama di PN Bengkalis 24 Feb-
ruari 2020
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LAPORAN KEUANGAN LBH PEKA-
NBARU 2020

Laporan Pendapatan/Beban Keuangan YLBHI-LBH Pekanbaru (Januari - November 2020)

Gambaran Penerimaan dan Pengeluaran

Pendapatan Tidak Terikat Nominal

1 Sumbangan Gaji dan Kegiatan Dari Staff Program  Rp 197.721.000 

2 Sumbangan Biaya Sewa Kantor Dari Program  Rp 13.500.000 

3 Sumbangan dari BPHN  Rp 137.483.220 

4 Sumbangan dari SIMPENSUS  Rp 5.000.000 

5 Sumbangan Dana Hibah  Rp 22.500.000 

6 Saldo Awal dan Akhir  Rp 1.671.851 

Jumlah  Rp 377.876.071 

Beban Tidak Terikat Nominal

1 Gaji Per Okt 2020  Rp 125.100.000 

2 Operional Kegiatan  Rp 122.949.821 

3 Tunjangan THR Mei 2020  Rp 10.000.000 

4 Tunjangan Akomodasi dan Transportasi  Rp 76.720.000 

Jumlah  Rp 334.769.821 

Penerimaan Nominal

1 Dana Kegiatan Samdhana Institute  Rp 489.000.000 

2 Sumbangan Dari BPHN  Rp 137.483.220 

3 Sumbangan dari SIMPENSUS  Rp 5.000.000 

4 Dana Kegiatan KANOPI  Rp 53.400.000 

Jumlah  Rp 684.883.220 
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Pengeluaran Nominal

1 Biaya Kegiatan DGMI  Rp 125.400.000 

2 Gaji Per Okt 2020  Rp 125.100.000 

3 Operasional Kegiatan  Rp 122.949.821 

4 Tunjangan THR Mei 2020  Rp 10.000.000 

5 Tunjangan Akomodasi dan Transportasi  Rp 76.720.000 

Jumlah  Rp 460.169.821 

Laporan Posisi Keuangan YLBHI-LBH Pekanbaru

Laporan Berakhit November 2020

Asset

Asset Lancar

Kas dan Setara Kas  Rp 43.106.250 

Piutang  Rp 39.135.000 

Biaya di Bayar Di Muka Rp-

Jumlah  Rp 82.241.250 

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap  Rp 40.335.400 

Jumlah  Rp 40.335.400 

Jumlah Asset  Rp 122.576.650 

Liabilitas

Hutang Program Rp-

Hutang Pajak Rp-

Biaya yang Masih Harus Di Bayar Rp-

Jumlah Liabilitas Rp-

Asset Bersih

Tidak Terikat  Rp 122.576.650 

Jumlah Liabilitas Rp 122.576.650
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3

5

7 DOKUMENTASI 
KEGIATAN

1. Pendampingan Petani Rumbai 
“Kakek Syafrudin”
2. Pendampingan Petani Rumbai 
“Kakek Syafrudin”
3. Pelantikan Direktur Periode 
2020/2024
4. Rapat Kerja Daerah
5. International Women Days 
6. Diskusi Dan Konsolidasi Omnibus 
Law UU Cilaka
7.Pendampingan Masyarakat Adat 
Suku Sakai “Bongku”
8. Pendampingan masyarakat Kep. 
Meranti “Rustam” tentang Keba-
karan Lahan
9. Monitoring KemenkumHAM 
Riau
10. Pelantikan APBH LBH Pekanba-
ru
11. Diskusi Dan Nobar “Kesetrum 
Listrik Negara” Produksi Watchdoc
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2 12

13

15 14

17

19

16
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20

12. Pendampingan Mediasi Buruh 
dengan Perusahaan mengenai PHK 
dan Pemenuhan Hak
13. Penandatanganan Kontrak 
Addendum antara Kanwil Kemen-
kumHAM dengan Pemberi Bantuan 
Hukum
14. Pelatihan Paralegal Tingkat 
Lanjut yang diselenggarakan oleh 
Epistema Institute, PPMGI Dan LBH 
Pekanbaru.
15. Pendampingan Masyarakat Taluk 
Kuantan “Marjohan dan Ilham” 
mengenai Penebangan Pohon
16.Paralegal
17. Pendampingan Pelajar dan Ma-
hasiswa yang di tahan Di Polda dan 
Polresta terkait Aksi Tolak Omnibus 
Law
18. Penandatanganan Kontrak 
Addendum antara Kanwil Kemen-
kumHAM dengan Pemberi Bantuan 
Hukum
19. Pendampingan mahasiswa
20. APBH LBH Pekanbaru
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