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BAB I. Pendahuluan

A. Latar belakang
Pembela hak asasi manusia dan lingkungan memainkan peran yang penting dalam
mengawasi, melaporkan dan mengingatkan para pelaku bisnis, korporasi dan
investor mengenai potensi dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka: baik yang
berpotensi merusak lingkungan hidup, hak asasi manusia, bahkan keuangan dan
keberlanjutan usaha.
Sayangnya, pembela HAM yang bekerja untuk mempromosikan penghormatan pada
hak asasi manusia dan mendorong pertanggungjawaban negara dan perusahaan atas
pelanggaran HAM kerap kali menghadapi berbagai risiko keselamatan dan
tantangan dalam kerja-kerja mereka. Di sektor bisnis, khususnya di sektor
pertambangan dan perkebunan, para pembela HAM sangat rentan mengalami
tindakan pembalasan dari pemerintah dan perusahaan, baik berupa penolakan,
penganiayaan, ancaman, pemidanaan, bahkan serangan yang mematikan atau
pembunuhan.
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) mencatat sejak 2015 ada
setidaknya 1200 kasus serangan terhadap pembela HAM, termasuk 400 kasus
pembunuhan.1 Sementara itu, survei International Trade Union Confederation
(ITUC) di 142 negara pada tahun 2018 menemukan 87% negara terlibat dalam
pelanggaran hak untuk mogok, 81% negara terlibat dalam penolakan hak untuk
perundingan kolektif pekerja, 38% negara terlibat dalam merepresi kebebasan
berekspresi, berkumpul dan berserikat, dan di sembilan negara ditemukan kasus
pembunuhan aktivis buruh.2
Serangan terhadap pembela HAM tak hanya menyasar aktivis dan jurnalis, tetapi
juga organisasi advokasi pertambangan, organisasi lingkungan, serta organisasi akar
rumput lainnya. Hal ini dilakukan misalnya dengan menghalangi pendanaan,
memasukkan ke dalam daftar hitam untuk menghalangi akses atas informasi publik,
dan menghalangi dan membatasi area kerja termasuk focus issue dan kelompok
sasaran program advokasi.
Sektor pertambangan selama ini dikenal memiliki reputasi yang buruk terhadap para
pembela HAM. Laporan Front Line Defender tahun 2018 berjudul ‘Stop the Killings’
mengungkapkan 67% pembela HAM yang terbunuh pada 2017 adalah mereka yang

“Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Right Defenders”
Business & Human Rights Resource Centre. Guidance for Companies (August 2018). Dapat diakses
melalui https://www.business
humanrights.org/sites/default/files/documents/Shared%20Space%20Under%20 Pressure%20%20Business%20Support%20for%20Civic%20Freedoms%20and%20Human%20Rights%20Defender
s_0.pdf
ʹITUC Global Rights Index 2018: Democratic space shrinks and unchecked corporate greed on the
rise, ITUC (June 7, 2018)Ǥ
ͳ
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bekerja membela hak atas tanah, lingkungan dan hak-hak masyarakat adat yang
terdampak industri pertambangan.3 Hal serupa berlaku di sektor perkebunan.
Beberapa laporan menunjukan tingginya konflik antara perusahaan dengan
masyarakat terdampak yang kerap kali berujung pada tindakan kekerasan dan
kriminalisasi warga.4
Sebagaimana didokumentasikan dalam laporan ini, para pembela HAM di sektor
pertambangan dan Perkebunan mendesak adanya penghormatan yang lebih baik
atas kerja-kerja mereka baik dari perusahaan maupun negara.
B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menguji hubungan antara dua
industri komoditas terbesar Indonesia, yakni industri ekstraktif dan industri
perkebunan, dengan fenomena pengkerdilan ruang kebebasan sipil (shrinking civic
space).
Laporan ini mencoba mendiskusikan berbagai cara yang digunakan untuk
membungkam para pembela HAM dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), berikut
bentuk-bentuk keterlibatan, kewajiban, peran serta tanggung jawab negara dan
perusahaan dalam tindak pembungkaman tersebut. Penelaahan atas kasus-kasus
dari berbagai daerah di Indonesia ini menggambarkan lingkungan yang rentan risiko
dan sarat tantangan yang dihadapi para pembela HAM dan OMS dalam bekerja
mengadvokasi hak-hak warga dan lingkungan.
C. Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti bersandar
dan menggunakan data-data primer seperti wawancara langsung atau diskusi
terfokus dengan para responden.
Penelitian ini membatasi pembahasannya pada rentang tiga tahun terakhir (20172019) dengan menganalisis data-data sekunder seperti putusan dan berkas
persidangan atau berkas proses hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga


Laporan Business & Human Right Human Resource Centre, Front Line Defenders' new report says
majority of human rights defenders killings in 2017 were related to mega projects in extractive
industry, 20 Juni 2018, dapat diakses melalui
https://www.business-humanrights.org/en/front-line-defenders-new-report-says-majority-ofhuman-rights-defenders-killings-in-2017-were-related-to-mega-projects-in-extractive-industry
ͶLaporan Persatuan Gereja Indonesia, Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia Periode 2012-2015,
15 September 2015, dapat diakses melalui https://pgi.or.id/laporan-situasi-pembela-ham-diindonesia-periode-2012-2015/; Lihat juga Laporan KontraS, Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di
Indonesia : Tidak ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, dapat
diakses melalui https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/PaperKondisi-Pembela-HAM-di-Indonesia.pdf
͵
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menganalisis data-data terkait perusahaan seperti kebijakan perusahaan, laporan
tahunan, dan laporan keberlanjutan.
Penelitian ini kemudian melakukan wawancara dengan para korban, aktivis, jurnalis
dan pengacara pendamping yang masuk ke dalam definisi luas dari terminologi
“Pembela HAM”5. Bersama mereka peneliti melakukan penggalian informasi
mengenai bentuk-bentuk serangan yang mereka alami, dan dugaan serta bukti-bukti
keterlibatan pihak-pihak lainnya termasuk perusahaan dalam serangan tersebut.
Terhadap perusahaan, penelitian ini juga melakukan konfirmasi atas berbagai
kebijakan, pedoman, tata kelola dan implementasinya di lapangan khususnya terkait
dengan bagaimana perusahaan memandang aktivitas para pembela HAM dan cara
mereka merespon setiap keluhan atau kasus yang melibatkan para pembela HAM.

ͷ Deklarasi



PBB mengenai Pembela HAM menyebutkan bahwa “Setiap orang memiliki hak, secara
individu dan dalam hubungan dengan yang lain, untuk mempromosikan dan mengupayakan
perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di tingkat nasional dan
internasional.” Sementara itu RSPO Human Rights Defender Policy 2018 menyebutkan aktor ini secara
cukup luas yakni Pembela HAM, Whistleblower, Pelapor, dan Juru Bicara Masyarakat



06



LOKATARU foundation

BAB II. Tantangan Pembela HAM dan Pengkerdilan Ruang Kebebasan Sipil
di Sektor Pertambangan dan Perkebunan

Ada sejumlah tantangan dan hambatan, baik secara eksternal dan internal, yang
meningkatkan risiko serangan terhadap pembela HAM dan menimbulkan terjadinya
pengkerdilan ruang warga di sektor perkebunan dan pertambangan, termasuk: (A)
faktor eksternal yang ditimbulkan oleh operasi bisnis perusahaan; (B) faktor yang
sering ditimbulkan oleh beberapa tipe model dan praktek bisnis; dan (C) faktor
yang ditimbulkan oleh internal budaya perusahaan dan kegagalan due diligence.
A. Gambaran umum dan konteks rantai bisnis sektor pertambangan dan
perkebunan serta potensi risiko terjadinya serangan kepada pembela HAM
Berdasarkan kepemilikan izin dan kontrak, pemerintah mencatat sampai tahun 2018
setidaknya ada 2517 izin usaha pertambangan dan sekitar 2500 perusahaan
Perkebunan di Indonesia - didominasi oleh perusahaan kelapa sawit sejumlah 1756
perusahaan.6 Kedua sektor tersebut selama ini merupakan salah satu penyumbang
terbesar pendapatan negara, menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan
menggerakkan roda perekonomian secara signifikan. Industri kelapa sawit sendiri
sanggup menyerap 16 juta pekerja.7
Namun, di balik sejumlah manfaat tersebut, industri pertambangan dan perkebunan
mengandung berbagai persoalan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mulai dari
lemahnya pengawasan dan konflik pengelolaan lahan, termasuk kontribusi mereka
pada deforestasi, berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan,
pengusiran paksa, kriminalisasi dan konflik sosial, praktik pertambangan ilegal,
hingga korupsi yang sangat masif.8
Berdasarkan karakteristiknya, industri ekstraktif dapat dipastikan menimbulkan
dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan sosial di daerah operasi bisnis mereka.
Persinggungan perusahaan dengan para pembela HAM, serta risiko serangan
terhadap pembela HAM dapat kita temukan di semua rantai bisnis industri
pertambangan (business cycle), mulai dari proses perizinan sampai operasi pasca
tambang (lihat tabel).


Extractive Industries Transparency Initiatives

(EITI) Indonesia Report 2016 dapat diakses melalui
https://eiti.org/document/2016-eiti-indonesia-report ; 2017
http://eiti.ekon.go.id/2017report/EITIBuku2.pdf ;
https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1668/jumlah-perusahaan-perkebunan-besar-menurutjenis-tanaman-2000-2018-.html
Ansori, Munib. (3 Mei 2017). Indonesia Ajak Asean Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit –
Perdagangan Internasional. http://www.neraca.co.id/article/84449/perdagangan-internasionalindonesia-ajak-asean-lawan-kampanye- hitam-kelapa-sawi
ͺCoalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Laporan Greenpeace, ICW, Jatam, dan
Auriga (2019). Dapat diakses melalui https://www.jatam.org/wpcontent/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf
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Permasalahan yang kerap kali terjadi adalah inkonsistensi dan pelanggaran
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan
sendiri mengenai hak asasi manusia dan lingkungan, yang akhirnya menjadi dasar
dari keluhan warga atau kerja-kerja advokasi para pembela HAM. Tambah lagi, cara
perusahaan dalam merespon setiap keluhan juga sangat tidak memadai dan bertolak
belakang dengan komitmen etika bisnis yang mereka klaim miliki.
Tabel 1. Level risiko serangan terhadap Pembela HAM di siklus bisnis industri
pertambangan
Aktivitas

Perizinan

Eksplorasi



Level risiko serangan kepada Pembela HAM dan SCS
Permasalahan yang
Keluhan warga
Tindakan balasan
umum terjadi
Terdampak dan
terhadap Pembela
Pembela HAM
HAM
භ Pelanggaran atas
Tinggi karena
භ Intimidasi dan
prinsip Free Prior adanya penolakan
Teror
and Informed
warga terdampak, භ Persekusi
Consent (FPIC).
aktivis lingkungan භ penganiayaan dan
භ Penyerobotan
hidup, aktivis antipembunuhan
tanah ulayat
korupsi.
භ Adu domba dan
masyarakat adat
Manipulasi
භ Luasan konsesi
dukungan warga
mencakup atau
භ Tekanan dari
tumpang tindih
aparat
dengan tanah
භ Penangkapan dan
warga
penahanan
භ Manipulasi
sewenang-wenang
Amdal
භ Kriminalisasi
භ Penolakan atas
භ Penembakan dan
permintaan
kekerasan
keterbukaan
informasi publik
භ Pelanggaran atas
prinsip Free Prior
and Informed
Consent (FPIC).
භ Penyerobotan
tanah ulayat
masyarakat adat
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik

Tinggi karena
භ Intimidasi dan
adanya penolakan
Teror
warga terdampak, භ Adu domba dan
aktivis lingkungan
Manipulasi
hidup, aktivis antidukungan warga
korupsi.
භ Tekanan dari
aparat
භ Kriminalisasi
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Produksi

Perdagangan
dan
transportasi

Pemurnian
dan
pemasaran



භ Pengamanan
ilegal oleh
Preman
භ dampak
penambangan
pada kerusakan
lingkungan
භ Kebijakan dan
tindakan antiserikat buruh
භ Praktik subkontrak dan
penggunaan
tenaga kerja
borongan
භ kecelakaan kerja
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik
භ masalah
pembayaran
royalti
භ Transportasi hasil
tambang yang
merusak
lingkungan,
infrastruktur dan
pencemaran.
භ Pengamanan
ilegal oleh
Preman
භ kecelakaan kerja
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik
භ Pemurnian hasil
tambang yang
berdampak pada
lingkungan,
infrastruktur dan
pencemaran.
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik

Tinggi karena
Pemogokan
Pekerja, penolakan
warga terdampak,
aktivis lingkungan
hidup, aktivis antikorupsi.

භ Intimidasi dan
Teror
භ Persekusi
භ penganiayaan dan
pembunuhan
භ Adu domba dan
Manipulasi
dukungan warga
භ Tekanan dari
aparat
භ Penangkapan dan
penahanan
sewenang-wenang
භ Kriminalisasi
භ Penembakan dan
kekerasan

Sedang.
Pemogokan
pekerja
Whistleblower dan
aktivis antikorupsi.

Intimidasi dan Teror
Tekanan dari aparat
Kriminalisasi

Sedang.
Pemogokan
pekerja
Whistleblower dan
aktivis antikorupsi.
Boikot konsumen

Intimidasi dan Teror
Tekanan dari aparat
Kriminalisasi
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Fase akhir
pasca
tambang

Tidak dilakukan
reklamasi dan
terjadi penelantaran
lubang tambang

Tinggi karena
adanya protes
aktivis lingkungan
hidup dan warga
yang menjadi
korban kecelakaan
di lubang
tambang.

Intimidasi dan Teror
Tekanan dari aparat

Karakteristik risiko serupa dihadapi oleh pembela HAM di industri perkebunan.
Risiko serangan turut didapati di semua Rantai bisnis industri perkebunan (business
cycle), mulai dari proses pengadaan lahan dan perizinan sampai pada pemasaran.
Tabel 2. Level risiko serangan terhadap Pembela HAM di siklus bisnis industri
perkebunan
Aktivitas

Pengadaan
tanah dan
Perizinan

Penanaman
dan
pemeliharaa
n tanaman



Level risiko serangan kepada Pembela HAM dan SCS
Permasalahan yang
Keluhan warga
Tindakan balasan
umum terjadi
Terdampak dan terhadap Pembela
Pembela HAM
HAM
භ Pelanggaran atas
Tinggi karena
භ Intimidasi dan
prinsip Free Prior
adanya penolakan
Teror
and Informed
warga terdampak, භ penganiayaan
Consent (FPIC).
aktivis
dan pembunuhan
භ Penyerobotan
lingkungan
භ Adu domba dan
tanah ulayat
hidup, aktivis
Manipulasi
masyarakat adat
anti-korupsi.
dukungan warga
භ Luasan konsesi
භ Tekanan dari
mencakup atau
aparat
tumpang tindih
භ Kriminalisasi
dengan tanah
warga
භ Tumpang tindih
dan Penyerobotan
kawasan hutan
භ Manipulasi Amdal
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik
භ Perusakan hutan
භ Pembakaran lahan
භ Pengeringan lahan
gambut

Tinggi karena
adanya penolakan
warga terdampak,
aktivis
lingkungan
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Produksi,
panen

Transportasi
dan
perdagangan



භ Konflik tanah
dengan warga
භ Konflik dengan
satwa
භ Kondisi
perburuhan yang
buruk, termasuk
Praktik subkontrak dan
penggunaan
tenaga kerja
borongan
භ Kerja paksa dan
buruh anak
භ Kebijakan dan
tindakan antiserikat buruh

hidup, aktivis
anti-korupsi.

Kriminalisasi

භ Pengamanan ilegal
oleh Preman
භ Kondisi
perburuhan yang
buruk
භ Praktik subkontrak dan
penggunaan
tenaga kerja
borongan
භ dampak
penambangan
pada kerusakan
lingkungan
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik
භ masalah
pembayaran
royalti
භ Transportasi hasil
perkebunan yang
merusak
lingkungan,
infrastruktur dan
pencemaran.
භ Pengamanan ilegal
oleh Preman

Tinggi. karena
Pemogokan
Pekerja,
penolakan warga
terdampak,
aktivis
lingkungan
hidup, aktivis
anti-korupsi.

Intimidasi dan Teror
penganiayaan dan
pembunuhan
Adu domba dan
Manipulasi
dukungan warga
Tekanan dari aparat
Kriminalisasi

Sedang.
Pemogokan
pekerja
Whistleblower
dan aktivis antikorupsi.

Intimidasi dan Teror
Tekanan dari aparat
Kriminalisasi

11

ͳʹ

LOKATARU foundation

Pemasaran

භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik
භ Penolakan atas
permintaan
keterbukaan
informasi publik

Sedang.
Pemogokan
pekerja
Whistleblower
dan aktivis antikorupsi.
Boikot konsumen

Intimidasi dan Teror
Tekanan dari aparat
Kriminalisasi

B. Budaya dan kampanye pencitraan negatif terhadap pembela HAM,
Organisasi Masyarakat Sipil dan serikat buruh.
Persepsi negatif mengenai peran dari Pembela HAM, Organisasi Masyarakat Sipil
dan serikat buruh kerap menciptakan sentimen dan sikap anti HAM dari kalangan
bisnis. Sikap ini dapat mewujud dalam upaya aktif untuk mencegah pekerja ambil
bagian dalam proses pengorganisasian, bergabung dengan serikat buruh, pelecehan
dan intimidasi, sampai pemberangusan serikat pekerja itu sendiri. Kegiatan serikat
buruh juga menjadi lebih sulit karena kebebasan berekspresi dan mengemukakan
pendapat dibatasi, atau ada norma budaya yang dipelihara oleh perusahaan untuk
mengintimidasi buruh supaya tidak berbicara dan mengemukakan pendapatnya
secara terbuka.
Selain itu, demografi pekerja tertentu (pekerja perempuan, anggota kelompok
minoritas, migran, pekerja informal atau pekerja muda) dipastikan akan
menghadapi tantangan tertentu jika senantiasa dipinggirkan. Hal ini pada gilirannya
dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan advokasi dan
berjaringan dengan gerakan sosial dan HAM lainnya.
C. Penggunaan Perundang-undangan dan kebijakan di sektor tambang dan
perkebunan untuk menyerang pembela HAM dan membungkam organisasi
masyarakat sipil
Sejumlah ketentuan perundang-undangan kerap digunakan untuk melakukan
kriminalisasi, diantaranya:
භ Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya pasal 368, 406, 160, 170 jo
55;
භ UU No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan: Pasal
82 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 94 ayat (1);
භ UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
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භ UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, Pasal 24 huruf (a) jo pasal 66 ayat (2) huruf c, dan pasal 94 (1)
භ UU No. 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, pasal 107a.
Peraturan perundang-undangan yang tidak memihak serta lemahnya penegakan
hukum dapat merintangi atau membatasi peran para pembela HAM. Hal ini makin
relevan ketika pemerintah melonggarkan banyak aturan, misalnya terkait hak
buruh, masyarakat adat, dan lingkungan, dalam rangka mendongkrak minat
investasi asing. Selain itu, banyak pelaku bisnis yang sekadar memastikan ketaatan
hukum hanya pada aturan hukum nasional tanpa mengecek kembali kesesuaian
aturan hukum tersebut dengan standar internasional.
Sektor
Pertambangan

Undang-Undang
UU No 4/2009
tentang
Pertambangan
Mineral dan
Batubara.

Perkebunan

UU No. 18/2004
tentang
Perkebunan

UU No.39 Tahun
2014 tentang
Perkebunan



Ketentuan

Pasal 162
Setiap orang yang merintangi atau
mengganggu kegiatan usaha pertambangan
dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Pasal 21 dan Pasal 47
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan
putusan sebagai berikut:
138/PUU-XIII/2015
Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1),
Pasal 42, Pasal 55, Pasal 107 bertentangan
dengan UUD RI Tahun 1945 secara bersyarat
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Pasal 107
Setiap Orang secara tidak sah yang:
a. mengerjakan, menggunakan,
menduduki, dan/atau menguasai Lahan
perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan,
menduduki, dan/atau menguasai Tanah
masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dengan
maksud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman
Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil
perkebunan; sebagaimana dimaksud.
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Kehutanan



UU No.18/2013
tentang
Pencegahan
Perusakan dan
Pemberantasan
Hutan

dalam pasal 55, dipidana dengan Pi{ana.
penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau denda paling banyak Rp4. 000.
000.000 (empat miliar rupiah)
Pasal 12
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
izin pemanfaatan hutan;
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang;
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah;
භ memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau
memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin;
භ mengangkut, menguasai, atau memiliki
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
secara bersama surat keterangan sahnya
hasil hutan;
භ membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
භ membawa alat-alat berat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk mengangkut hasil
hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang;
භ memanfaatkan hasil hutan kayu yang
diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
izin pemanfaatan hutan;
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang;
භ melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah;
භ memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau
memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin;
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UU No.41/1999
tentang
Kehutanan



භ mengangkut, menguasai, atau memiliki
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
secara bersama surat keterangan sahnya
hasil hutan;
භ membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
භ membawa alat-alat berat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk mengangkut hasil
hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
භ memanfaatkan hasil hutan kayu yang
diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
Pasal 50
1) merusak prasarana dan sarana
perlindungan hutan.
2) orang yang diberikan izin tertentu
melakukan perusakan hutan.
3) Mengerjakan, menggunakan dan/atau
menduduki kawasan hutan secara tidak
sah;
4) merambah kawasan hutan;
5) penebangan hutan
6) membakar hutan;
7) menebang pohon atau memanen atau
memungut hasil hutan di dalam hutan
tanpa memiliki hak atau izin menerima,
membeli atau menjual, menerima tukar,
8) menerima titipan, menyimpan, atau
memiliki hasil hutan yang diketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan
yang diambil atau dipungut secara tidak
sah;
9) melakukan kegiatan penyelidikan umum
atau eksplorasi atau eksploitasi bahan
tambang di dalam kawasan hutan, tanpa
izin Menteri;
10) mengangkut, menguasai, atau memiliki
hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan;
11) menggembalakan ternak dalam kawasan
hutan yang tidak ditunjuk secara khusus
untuk maksud tersebut yang berwenang;
12) membawa alat-alat berat dan atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga
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Tanah

UU 51 Prp 1960
Larangan
Pemakaian Tanah
Tanpa Izin yang
Berhak atau
Kuasanya

akan digunakan untuk mengangkut hasil
hutan di dalam kawasan hutan, tanpa
izin pejabat yang berwenang;
13) membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang; membuang benda yang
dapat menyebabkan kebakaran dan
kerusakan serta membahayakan
keberadaan atau kelangsungan fungsi
hutan ke dalam kawasan hutan; dan
14) mengeluarkan, membawa, dan
mengangkut tumbuh-tumbuhan dan
satwa liar yang berasal dari kawasan
hutan tanpa izin
Pasal 2
a. Larangan memakai tanah tanpa izin yang
berhak atau kuasanya yang sah.
b. mengganggu yang berhak atau kuasanya
yang sah di dalam menggunakan haknya
atas suatu bidang tanah;
c. barangsiapa menyuruh, mengajak,
membujuk atau menganjurkan dengan
lisan atau tulisan untuk melakukan
perbuatan yang dimaksud dalam poin a
atau b;
b. d. memberi bantuan dengan cara apapun
untuk melakukan perbuatan tersebut;

dalam rentang tahun 2007-2010 Sawit Watch mencatat 2357 kasus kriminalisasi
Petani Sawit akibat UU Perkebunan. 9 Selain itu terdapat beberapa kebijakan yang
merintangi dan menghambat para pembela HAM dan CSOs, diantaranya yang paling
efektif adalah:
C.1 Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Tim Terpadu Pemerintah
Setidaknya sejak Juli 2017, Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan
terhadap organisasi masyarakat sipil yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di
Indonesia. Pengetatan pengawasan tersebut dilakukan via Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
ͻLaporan



Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2.357 Kasus Kriminalisasi Petani Sawit
Akibat UU Perkebunan, 25 April 2011, Dapat diakses melalui
https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/2-357-kasus-kriminalisasi-petani-sawit-akibat-uuperkebunan
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Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.10 Permendagri tersebut merupakan aturan
turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah untuk
melakukan pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat
kota (pasal 9 (1)). Pengawasan dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Dalam
Negeri tetapi oleh Tim Terpadu yang beranggotakan pejabat setingkat eselon 1 dari
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Mabes POLRI, Kejaksaan Agung
RI, Mabes TNI dan Badan Intelijen Negara (Pasal 14 ayat (1)). Sementara itu,
Kementerian Luar Negeri mengkoordinasikan pengawasan terhadap ormas
berbadan hukum yayasan asing (pasal 11).
Dilibatkannya unsur kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara dalam pengawasan
ormas ini sangat mengejutkan. Sebab sasaran pengawasan ini tidak saja ormas
berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum (Pasal 4 dan Pasal 10 ayat
(1)), sehingga seluruh entitas masyarakat dapat menjadi target dari pengawasan
tersebut. Selain itu, sasaran pengawasan juga tidak hanya ormas dalam negeri tetapi
juga ormas yang dikualifikasikan sebagai ormas asing; meliputi ormas yang didirikan
oleh warga negara asing (Pasal 4 ayat (2)), atau badan hukum yayasan asing, badan
hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing
bersama warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum yayasan yang didirikan
oleh badan hukum asing (Pasal 4 ayat (3)).
Selain keikutsertaan Polri, TNI dan BIN, aturan problematik lainnya menyangkut
tidak jelasnya mekanisme pengawasan yang hendak dilakukan. Satu-satunya aturan
mengenai mekanisme pengawasan dimuat dalam Pasal 3, Pasal 5, 6,7 dan 8 yang
pada intinya bersandar pada informasi dan pengaduan dari masyarakat. Tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana pengaduan tersebut dapat diverifikasi
dan diteliti lebih jauh untuk menghindari kekeliruan dan kesewenang-wenangan.
Maka itu, ketidakjelasan ini sangat berpotensi disalahgunakan untuk tujuan dan
kepentingan politik tertentu.
Keberadaan sejumlah aturan tersebut, dan pengetatan pengawasan terhadap
organisasi masyarakat sipil telah secara signifikan meningkatkan risiko ancaman
terhadap Para Pembela HAM. Dalam praktiknya, sejumlah organisasi masyarakat
sipil telah mengalami beberapa tindakan dan intervensi dari Pemerintah. Seperti
dialami oleh LBH Semarang yang menerima telepon dari seorang pejabat
pemerintahan yang mengaku berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Pejabat ini
mendesak LBH untuk memberikan informasi mengenai kegiatan, program dan
ͳͲPermendagri



No.56/2017 dapat diakses melalui
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1051-2017.pdf
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pendanaan program dalam mengadvokasi masyarakat Kendeng yang menolak
keberadaan PT. Semen Indonesia.11
Pengalaman serupa juga dialami oleh sejumlah OMS sepert PWYP Indonesia dan
Hivos, lembaga donor yang berbasis di Belanda dan memberikan dukungan
perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan program penguatan
masyarakat rentan di Indonesia.12
Selain itu, sejumlah OMS dan beberapa lembaga donor internasional yang
beroperasi di Indonesia juga telah menjadi target pengawasan pemerintah. Beberapa
diantara mereka diwajibkan mempresentasikan program yang akan mereka kerjakan
di hadapan Tim Terpadu. Hampir semuanya dipaksa untuk menyetujui sejumlah
klausul dalam perizinan operasi dan wilayah dukungan program. Jika menolak
menyetujui beberapa persyaratan yang diminta pemerintah, lembaga-lembaga
donor tersebut dipastikan akan kesulitan mendapatkan perizinan.
C.2 Objek Vital Nasional di sub-sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
Salah satu kebijakan yang secara signifikan berdampak pada terhambatnya ruang
kebebasan warga dan aktivitas Pembela HAM adalah pengaturan pemerintah
mengenai objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2004 tentang Objek Vital Nasional.
Potensi penyalahgunaan pengamanan objek vital nasional untuk menjustifikasi
represi kepada masyarakat terdampak atau Pembela HAM sangat tinggi. Preseden
kasus sebelumnya, dalam kasus pengamanan Exxonmobil Indonesia di Aceh,
mengungkap bahwa perusahaan memiliki risiko digugat secara perdata oleh korban
pelanggaran HAM aparat militer yang diperbantukan atau ditugaskan untuk
mengamankan operasi bisnis perusahaan.
Saat ini berdasarkan Kepmen ESDM 3407.K/07/MEM/2012) SUBSEKTOR MINERAL
DAN BATUBARA dan SK Menteri Perindustrian No 620 Tahun 2013. terdapat
setidaknya 26 Objek Vital Nasional di sub sektor Minerba, dan 38 Industri
diantaranya adalah:
No
1
2
3
4

Objek Vital Nasional
Pertambangan
Perkebunan
Tambang Batubara Adaro
PT. Permata Hijau Sawit
UBPN Sulawesi Tenggara Antam PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
UBPN Maluku Utara Antam
PT. Salim Ivomas Pratama Tbk (dan
entitas anak termasuk: London Sumatera
Indonesia Tbk)
UBPE Pongkor Antam
PT. Toba Pulp Lestari

ͳͳWawancara
ͳʹWawancara





dengan Direktur LBH Semarang
dengan PWYP Indonesia
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tambang Batubara ArutminSatui
Tambang Batubara ArutminSenakin
Tambang Batubara Arutmin
Batulicin
Tambang Batubara Arutmin
Asam-Asam
Tambang Batubara ArutminKintap
Tambang Batubara ArutminNPLCT
Tambang Batubara Berau Coal 12
Unit Pertambangan Tanjung
Enim Bukit Asam
Dermaga Kertapati Bukit Asam
Pelabuhan Tarahan Bukit Asam
Pelabuhan Teluk Bayur Bukit
Asam
Pertambangan Emas Cibaliung
Tambang Emas dan Tembaga
Freeport Indonesia
Pabrik Chemical Grade Alumina,
Tayan Indonesia Chemical
Aluminium
Tambang Nikel Vale Soroako
Tambang Batubara Kaltim Prima
Coal
Tambang Batubara Kideco Jaya
Agung
Tambang Emas dan Tembaga
Newmont Nusa Tenggara
Tambang Emas Nusa Halmahera
Minerals
Tambang Timah Bangka
Desa Aek Pining Tapanuli
Selatan Agincourt Resources
Tambang Emas Bumi Suksesindo

PT. Multimas Nabati Asahan
PT. Multi Nabati Sulawesi
PT. Laju Perdana Indah
PT. Riau Andalah Pulp and Paper
PT. Nubika Jaya
PT. SMART Tbk (Sinar Mas)
PT. Sumber Indah Perkasa (Sinarmas
Agribusiness and Food)

Penetapan wilayah operasi perusahaan menjadi Obvitnas dapat secara efektif
menghalangi kerja pembela HAM dalam melakukan pengawasan dan pelaporan
dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan warga sekitar. Selama ini,
aktivitas tersebut umumnya dilakukan dengan mengambil dokumentasi dan data
lapangan di area konsesi. Hal tersebut kerap dikeluhkan kalangan perusahaan yang
menuduh kegiatan tersebut dilakukan untuk kampanye negatif, dan bukan untuk
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maksud baik kepentingan kampanye lingkungan.13 Oleh karenanya, pengamanan
area operasi bisnis pertambangan dan perkebunan dengan justifikasi objek vital
nasional sangat didukung oleh pelaku bisnis. Selain itu, penetapan perusahaan
tambang sebagai Obvitnas pun bisa membuat para pekerja tambang dan perkebunan
dilarang melakukan pemogokan, dan aktivitas unjuk rasa lainnya yang berpotensi
menghentikan operasi bisnis perusahaan.
Di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak kawasan pertambangan Tumpang Pitu
ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor 631
K/30/MEM/2016, kawasan Tumpang Pitu menjadi tertutup dan secara efektif
merintangi aktivitas unjuk rasa penolakan warga terhadap operasi bisnis
perusahaan.
Di Timika, Papua, penetapan PT. Freeport Indonesia sebagai objek vital nasional
telah menjadi justifikasi penggunaan militer dan tentara dalam mengamankan
aktivitas pertambangan perusahaan.14 Selain untuk melindungi dari ancaman
kelompok bersenjata dan Tentara Pembebasan Nasional Papua, Organisasi Papua
Merdeka, dalam praktiknya, aparat militer dan kepolisian juga terlibat aktif
mengamankan kepentingan perusahaan dari aktivitas legal serikat buruh, seperti
dalam proses perundingan dan pemogokkan.15
Di Kalimantan Timur, penetapan beberapa perusahaan batubara menjadi objek
vital nasional juga telah menjadikan kawasan tersebut menjadi lebih eksklusif dan
menyulitkan keterlibatan publik dalam melakukan monitoring dan pengawasan,
dan pelaporan atas dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan.

ͳ͵Berita



Majalah Sawit Indonesia, Borneo Forum II 2018 : Ini Syarat Menjadikan Sawit Sebagai Objek
Vital Nasional, 12 Juni 2018, Dapat diakses melalui https://sawitindonesia.com/borneo-forum-ii2018-ini-syarat-menjadikan-sawit-objek-vital-nasional/



ͳͶMuhammad Hendartyo, TNI dan PT Freeport Indonesia Teken MoU Soal Keamanan, Tempo, 27
Desember 2019. Dapat diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1288231/tni-dan-pt-freeportindonesia-teken-mou-soal-keamanan
ͳͷǲBelajar Dari Pemogokan Buruh PT Freeport Indonesia”. Majalah Sedane. Dapat diakses melalui
http://majalahsedane.org/belajar-dari-pemogokan-buruh-pt-freeport-indonesia/?print=print
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BAB III. Bentuk-bentuk Serangan kepada Pembela HAM dan Pengkerdilan
Ruang Kebebasan Sipil

Bagian ini menggambarkan bentuk-bentuk serangan terhadap pembela HAM: mulai
dari framing dan stigmatisasi, penganiayaan, dan penggunaan mekanisme hukum
untuk membungkam dan menghalangi kerja-kerja pembela HAM.
A. Pembingkaian (),  dan stigmatisasi
Salah satu cara yang paling umum digunakan oleh para penyerang pembela HAM
adalah dengan mendelegitimasi kerja mereka dengan tujuan meruntuhkan reputasi
dan menciptakan citra negatif para pembela HAM di depan publik. Serangan seperti
ini tidak hanya menyasar para aktivis perseorangan tetapi juga menyasar lembaga
yang telah lama dikenal publik dan mendapatkan pengakuan atas kerja-kerja
mereka, seperti Greenpeace, Walhi, YLBHI, dan Jatam.
Serikat buruh di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan juga
kerap kali menjadi sasaran framing dan stigma. Berbagai stigma yang umum
dilekatkan kepada serikat buruh misalnya: pembuat masalah, tukang demonstrasi
dan pemungut iuran, anarkis, biang keladi kemacetan, biang kerok, perusak iklim
investasi dan berbagai tuduhan lainnya. Kuatnya stigma buruk serikat tidak saja
mempengaruhi masyarakat umum, tetapi juga mempengaruhi kalangan kelas
pekerja sendiri yang mulai enggan untuk bergabung di serikat buruh.
Beberapa organisasi yang bekerja di sektor pertambangan seperti JATAM juga
mengalami serangan pembingkaian atau stigmatisasi. Citra yang dilekatkan kepada
JATAM adalah “provokator” dan “bagian dari konspirasi modal asing”. Tulisantulisan yang menyerang kredibilitas Jatam dapat dengan mudah diakses di internet.
Salah satu tulisan di kompasiana.com terang-terangan menuduh JATAM sebagai
bagian dari konspirasi modal internasional.16 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) dan Greenpeace juga kerap menjadi sasaran tuduhan dan kampanye
negatif dengan tuduhan sebagai “antek asing” dan “penghambat investasi”. Di
tempat lain, para pegiat lingkungan di Banyuwangi menghadapi tuduhan Komunis,
label yang melekat dan efektif digunakan selama Orde Baru berkuasa. 17
Umumnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak terlalu dianggap oleh para aktivis HAM,
pembela lingkungan dan aktivis serikat buruh. Meskipun mungkin tidak terlalu
ͳNita



Au Batuwael, Jatam – Bagaimana NGO di Indonesia?, 26 Maret 2012, Dapat diakses melalui
https://www.kompasiana.com/nitaaubatuwael/550ead73a33311b12dba830a/jatam-bagaimana-ngodi-indonesia
ͳFadiyah Alaidrus, tirto.id, Jatam : Isu Komunis Budi Pego Bentuk Kriminalisasi Aktivis Tambang,
10 Desember 2018, Dapat diakses melalui https://tirto.id/jatam-isu-komunis-budi-pego-bentukkriminalisasi-aktivis-tambang-dbuV
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berdampak pada kegiatan mereka di lapangan, namun tuduhan itu jelas tidak bisa
disepelekan. Dampak pencitraan negatif serikat buruh dipercayai sangat
berkontribusi pada menyusutnya jumlah serikat pekerja dan jumlah pekerja
indonesia yang bergabung di serikat. Berdasarkan data tahun 2017, pada lima tahun
terakhir terjadi penurunan jumlah serikat pekerja serta penurunan anggotanya. Dari
semula serikat pekerja 11.852 menjadi 7.294, dan dari jumlah buruh yang berserikat
3.414.455 orang menjadi 2.717.961 orang. 18
B. Tindakan Pembalasan ( )
Setiap tindakan yang dilakukan oleh Pembela HAM untuk memperjuangkan hakhak masyarakat seringkali mendapatkan ancaman pembalasan dengan berbagai
bentuk, baik melalui teror, PHK, gugatan ke pengadilan, penganiayaan bahkan
pembunuhan. Hal itu bertujuan untuk membuat aktor pembela HAM
menghentikan apa yang ia lakukan. Dalam beberapa kasus, khususnya di bidang
Pertambangan dan Perkebunan, perusahaan acapkali terlibat baik secara langsung
maupun tidak langsung. Tindakan balasan tersebut, antara lain:
1. Penganiayaan ( )
Kasus serangan fisik berupa penganiayaan terhadap pembela HAM yang dilakukan
oleh unsur-unsur perusahaan atau kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan
relatif jarang terdengar di Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun
kasus yang muncul sangat menyita perhatian publik dan pemerintah. Hal ini pula
yang kemungkinan besar amat dihindari oleh para pelaku penyerangan terhadap
pembela HAM. Serangan yang dilakukan secara fisik berisiko memiliki konsekuensi
serius yang dapat berbalik merugikan perusahaan, karena dapat menghancurkan
kredibilitas perusahaan dan berakibat serius pada kelangsungan bisnis.
Beberapa kasus penganiayaan terhadap pembela HAM adalah sebagai berikut:
භ Kasus Penganiayaan Tosan dan Salim Kancil
Kasus penganiayaan Tosan dan Salim Kancil cukup mengagetkan publik Indonesia.
Rekaman video penganiayaan terhadap keduanya tersebar viral di media sosial dan
segera menjadi pusat keprihatinan publik. Sebelum penganiayaan ini, Tosan dan
Kancil adalah dua petani yang aktif menolak aktivitas penambangan pasir di
Lumajang, Jawa Timur.

ͳͺBerita



okenews.com, Untuk Menggaet Anggota, Serikat Pekerja Harus Perbaiki Citra, 27
September 2017, Dapat diakses melalui
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/542/1784316/untuk-menggaet-anggota-serikat-pekerjaharus-perbaiki-citra
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භ PT Soe Makmur Resources (SMR)
Tanggal 25 April 2012, sekitar jam 19.30 WIT Oyang Orlando Petrusz dianiaya dan
ditikam oleh dua orang tidak dikenal. Pada hari yang sama, peristiwa penganiayaan
dan penikaman ini dilaporkan ke Polres Ambon berdasarkan No Lap Polisi :
LP/324/IV/2012/Maluku/Res Ambon. Namun tidak ada tindak lanjut berarti yang
dilakukan oleh Kepolisian Resort Ambon atas laporan tersebut.

2. Pembunuhan
Tidak hanya berhenti pada penyerangan fisik oleh entitas perusahaan atau
afiliasinya, tindakan balasan yang menimpa para pembela HAM bahkan sampai pada
kasus pembunuhan. Meski demikian, pada setiap kasus pembunuhan terhadap
pembela HAM, perusahaan tidak ikut campur secara langsung. Namun, secara cepat
tiap kasus pembunuhan mendapatkan simpati publik, hal ini yang kemudian
mendorong dukungan masyarakat luas untuk cepat menyelesaikan permasalahan
pembunuhan terhadap Pembela HAM.
භ Pembunuhan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur
Pada Sabtu pagi, 26 September 2015, sekitar 40 preman datang berbondong-bondong
ke rumah Salim Kancil seraya membawa balok kayu, batu, celurit, dan berbagai
senjata lain. Rombongan preman tersebut mengikat tangan Salim dengan tali,
membawanya ke Balai Desa, menyiksanya di sepanjang perjalanan dengan
hantaman kayu, batu, dan pukulan, untuk kemudian membunuhnya di sebuah gang
kecil. Mayat Salim kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Premanpreman ini merupakan suruhan Haryono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Lumajang,
yang gerah dengan aktivitas Salim memprotes penambangan pasir di Lumajang 19.
Hal yang sama terjadi pada Tosan, teman seperjuangan Salim. Namun Tosan tidak
meninggal dan akhirnya dapat menjadi saksi di persidangan.
භ Pembunuhan Martua Siregar di Medan
Sejak 2015, Martua Parasian Siregar atau Sanjai menjadi pendamping warga Dusun
VI, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu dalam penyelesaian konflik
dengan perusahaan PT SAB/KSU Amalia yang memiliki lahan seluas 270 hektar. Hal
itu dilakukan demi mendapatkan legalitas pengelolaan lahan di kawasan hutan bagi
para warga desa. Namun dirinya ditemukan meninggal dunia di parit perusahaan
pada 30 Oktober 2019. Menurut Andi Sinaga, Investigator Zoo Indonesia, disebabkan
karena keterlibatannya dalam mengadvokasi warga dusun untuk mendapatkan



Muawal Hasan, Salim Kancil Tumbang Melawan Tambang, Tirto.id 26 September 2015,
dapat diakses melalui https://tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt
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haknya dalam bercocok tanam. Harry, pengusaha sawit yang bersengketa dengan
warga, diduga menjadi dalang pembunuhan ini.20
භ Pembunuhan Golfrid Siregar di Medan
Golfrid Siregar, advokat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera
Selatan, ditemukan meninggal dunia pada 3 Oktober 2019. Sehari sebelumnya,
Golfrid menghilang saat tengah berangkat ke agen pengiriman barang, sejak saat itu
ia tidak bisa dihubungi. Golfrid pada saat itu sedang mengadvokasi pencabutan SK
Gubernur Sumut nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 Perubahan Izin
Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Batangtoru.
3. Teror dan Ancaman
Pada Senin, 25 Januari 2016 pukul 20:25 WITA, kantor Jaringan Advokasi Tambang
Kalimantan Timur (JATAM KALTIM) diserbu gerombolan preman yang membawa
senjata tajam dan senjata api. Gerombolan ini menyatakan keberatan atas
pembekuan operasi pertambangan batu bara PT. Multi Harapan Utama (PT MHU)
yang dilaporkan JATAM Kaltim pada pemerintah karena telah menyebabkan satu
orang anak meninggal dunia di lubang tambang PT. MHU. Gerombolan preman
tersebut dengan nada intimidatif dan menggebrak meja mengancam Pimpinan
JATAM KALTIM dan tujuh orang stafnya yang dianggap bertanggung jawab atas
pembekuan operasi pertambangan PT MHU.21
4. Serangan ǡ,  dan 
Serangan siber kepada para aktivis pembela HAM yang bekerja di sektor
pertambangan diantaranya dalam bentuk trolling dan cyberbullying kepada NGOs
yang bekerja di sektor ekstraktif, lingkungan dan HAM dilakukan secara sporadis di
media sosial.
Konten internet berupa tuduhan-tuduhan, kampanye negatif yang ditujukan kepada
para aktivis lingkungan umumnya memiliki pola yang seragam, misalnya mulai dari
kata-kata tuduhan yang relatif seragam seperti kata “LSM Antek Asing”, “provokator”
dan tuduhan negatif lainnya. Umumnya serangan dilancarkan oleh akun-akun robot
atau akun dengan nama samaran.


ʹͲAyat S Karokaro, Mongabay, Pengusaha Sawit Diduga Otak Pembunuhan Martua dan Maraden, 9
November 2019, Dapat diakses melalui https://www.mongabay.co.id/2019/11/09/pengusaha-sawitdiduga-otak-pembunuhan-martua-dan-maraden/
ʹͳ Laporan JATAM, Teror Kekerasan Kembali Menghantui Aktivis Lingkungan, 20 September 2017
Dapat diakses melalui https://www.jatam.org/2016/01/26/teror-kekerasan-kembali-mengancamaktivis-lingkungan/
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5. Gugatan Perdata
Salah satu tindakan balasan perusahaan adalah menggugat secara perdata demi
mencari
kompensasi
5.
Gugatan
Perdata dan hukuman denda yang besar kepada pembela HAM maupun
organisasi pembela HAM. Gugatan perdata terhadap serikat buruh menjadi trend
Salah
satu tindakan
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ini danbalasan
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lain, seperti
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dan
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yang
besar
kepada
pembela
HAM
maupun contoh
dialami KASBI dan SEBUMI.22Di sektor pertambangan dan perkebunan,
organisasi pembela HAM. Gugatan perdata terhadap serikat buruh menjadi trend
serangan seperti ini ada pada kasus Serikat buruh FKUI melawan PT. Dian Anggara
belakangan ini dan terlebih dahulu banyak terjadi di sektor industri lain, seperti
Persada, di Riau.
dialami KASBI dan SEBUMI.22Di sektor pertambangan dan perkebunan, contoh
serangan seperti ini ada pada kasus Serikat buruh FKUI melawan PT. Dian Anggara
Penggunaan
gugatan perdata untuk membungkam aktivis lingkungan dan hak asasi
Persada,
di Riau.

memang bukan hal baru. Sebelumnya, kasus-kasus serupa yang merupakan bentuk
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danStrategic
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publik dan
atau petani
Strategic
Lawsuit
dan Kamaludin
para aktivis
Walhi Sumatera
yang
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Against Public Participation (SLAPP) juga dialami Anwar Sadat, Dedek Chaniago,
Masyarakat Ogan Komering Ilir pada 2013. Tahun 2004, kasus SLAPP dialami Dr.
dan Kamaludin para aktivis Walhi Sumatera Selatan dan petani yang mendampingi
Rignolda Djamaludin, seorang ahli lingkungan yang berfokus pada isu lingkungan
Masyarakat Ogan Komering Ilir pada 2013. Tahun 2004, kasus SLAPP dialami Dr.
laut dan Djamaludin,
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Teluk
Buyat yang
oleh PT Newmont
Rignolda
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23
laut dan kasus pencemaran Teluk Buyat yang diduga dilakukan oleh PT Newmont
Minahasa Raya (PT. NMR).23

Daftar Kasus Gugatan Perdata oleh Perusahaan Tambang dan Kebun kepada
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6. Kekerasan aparat keamanan dan pembubaran aksi penolakan tambang
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nikel dari Nur Alam -saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara) dalam perkara ini.

gugatan dilakukan perorangan, namun diduga ada keterlibatan tidak langsung PT
Anugerah Harisma Barakah (AHB), perusahaan tambang yang mendapatkan izin pertambangan
ʹ
nikel dari Nur Alam -saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara) dalam perkara ini.
ʹͶMeskipun
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kekerasan dan serangan dari kelompok bersenjata, baik dari militer, polisi, dan
kelompok bersenjata lainnya.
Di Indonesia, keterlibatan kelompok bersenjata dalam pengamanan bisnis
pertambangan dan perkebunan serta dampaknya pada terjadinya kasus pelanggaran
hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Salah satu kasus yang paling
menyita perhatian publik internasional adalah gugatan terhadap ExxonMobil
Indonesia yang beroperasi di Aceh selama periode Daerah Operasi Militer (DOM).
Namun, keterlibatan mereka secara khusus dalam serangan terhadap para pembela
HAM belum banyak mendapatkan perhatian.
Contohnya adalah keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia dalam tindakan
intimidasi terhadap para aktivis Serikat Pekerja PT. Freeport Indonesia dalam proses
perundingan (Collective Bargaining), antara lain dengan membubarkan
pemogokkan yang damai dan sah, serta mengkriminalisasi aktivis buruh.
Keterlibatan Brimob dan TNI dalam konflik perusahaan dengan warga dan petani
atau dalam penghadangan demonstrasi penolakan tambang dan perkebunan juga
dapat dijumpai di sejumlah daerah.
භ Pada 12 Juni 2016, PT. Cipta Buana Seraya, Bengkulu Tengah. Empat warga
penolak tambang ditembak oleh Kepolisian di lokasi area tambang di Desa
Susup, Merigi Klindang, Bengkulu.25 Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,
pada Maret 2018, demonstrasi para petani dihadang oleh Aparat TNI dan
Polisi, menyebabkan 26 petani ditahan dan 2 lainnya menjadi korban
penembakan.
භ Aksi buruh PT Anugerah Energitama di Bengalon, Kutai Timur akibat
pesangon pemecatan yang tidak sesuai perjanjian berakhir dengan
penyegelan dan pembakaran kantor perusahaan sawit tersebut. Aksi
perusakan ini dipicu kabar bahwa aksi mereka ingin dibubarkan oleh satuan
keamanan secara paksa26
භ Sejak tahun 2015, petani sekitar Desa Lolak, Lalow, Padang dan Desa Lokak
II, Lolak Bolaang Bongolaw mendapatkan intimidasi dan ancaman dari
kesatuan Brimob yang bertugas menjaga PT Anugerah Sulawesi Indah.
Penjagaan tersebut dikarenakan beroperasinya perusahaan melalui izin
usaha, padahal tanah tersebut merupakan tanah garapan warga atas
sepengetahuan dan izin pemerintah. Masyarakat sendiri tidak pernah
mendapatkan pemberitahuan terkait rencana pemberian HGU ke PT ASI



ʹͷBerita KompasTV, Bentrok Warnai Demo Tolak Tambang Batubara, 11 Juni 2016, Dapat diakses
melalui https://www.youtube.com/watch?v=0qxjWMyrTro 



ʹBerita

Merdeka.com, Brimob Dikirim Amankan Aksi Protes Buruh Berujung Pembakaran Kantor
Perusahaan Sawit, Dapat diakses melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/brimob-dikirimamankan-aksi-protes-buruh-berujung-pembakaran-kantor-perusahaan-sawit.html
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tersebut. Masyarakat juga telah meminta bukti izin dan HGU perusahaan,
namun bukti tersebut tak pernah diberikan. 27
භ Walhi Sulawesi Tengah mencatat bahwa setidaknya terdapat 10 petani yang
mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam perlawanan atas PT
Mamuang, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari. Keterlibatan Brimob pada
saat itu dituturkan langsung oleh Hemsi, Petani Desa Panca Mukti, Donggala,
Sulawesi Tengah. Hemsi pernah mendapatkan penyiksaan secara bertubitubi oleh Brimob dan Keamanan Perusahaan di kebunnya sendiri.
භ Brimob Kalbar dengan persenjataan lengkap mendatangi Desa Batu Daya,
Ketapang pada 5 Mei 2014, atas dugaan adanya pengeroyokan anggota polisi
oleh masyarakat. Lima orang ditangkap dan dibawa ke Mapolda Kalbar.
Menurut penuturan warga, penangkapan tersebut disertai dengan
penembakan. Dalam penangkapan itu hadir juga elemen perusahaan PT
Swadaya Mukti Perkasa. Warga menduga penangkapan ini merupakan
buntut dari aksi warga terdampak kepada perusahaan PT. SMP.
Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (2018), aparat kepolisian menjadi
pihak yang paling sering terlibat dalam konflik agraria, diikuti oleh jasa keamanan
swasta sebanyak 21 kasus, TNI sebanyak 11 kasus dan Satpol PP sebanyak 7 Kasus.
7. Kriminalisasi dan rekayasa tindak pidana
Serangan paling dominan di Indonesia terhadap para pembela HAM adalah
persekusi melalui pemidanaan yang direkayasa atau kerap disebut kriminalisasi.
Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat pada tahun 2018 setidaknya 940
petani dan aktivis agraria menjadi korban kriminalisasi.28 Sementara itu, YLBHI
mencatat selama tahun 2018 saja mereka menangani 27 kasus kriminalisasi di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jumlah korban 202 orang.29 Sektor
perkebunan dan pertambangan mencatat angka tertinggi dalam hal jumlah korban
yakni masing-masing 92 dan 41 orang.30
Kriminalisasi terhadap pembela HAM dilakukan dengan menyalahgunakan
mekanisme hukum, baik perdata, pidana maupun administratif dengan tujuan
untuk membungkam, membuat jera, mendelegitimasi, dan menghentikan kerja para
ʹBerita



satubmr.com, YLBHI dan LBH Kritik Keberadaan Aparat di Perkebunan Sawit Bolmong,
Dapat diakses melalui, https://satubmr.com/ylbhi-lbh-kritik-keberadaan-aparat-di-perkebunansawit-bolmong/



ʹͺCatahu

KPA 2018 “Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik” dapat diakses melalui
http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampa
ui_Tahun_Politik/
ʹͻLaporan Hukum dan HAM YLBHI 2018 “Derita Rakyat Ketika Negara di Bawah Kuasa Modal”
dapat diakses melalui https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan-hukum-dan-ham-ylbhi-2018-deritarakyat-ketika-negara-di-bawah-kuasa-modal/
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pembela HAM. Para pembela HAM yang mengalami kriminalisasi juga menghadapi
ancaman berlapis, mulai dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta
praktik penyiksaan dan tindakan lain yang merendahkan martabat. Para pembela
HAM yang dikriminalisasi tersebut hampir dipastikan tidak mendapatkan jaminan
sistem peradilan yang jujur.
Di Banyuwangi, Jawa Timur, empat orang aktivis yang menggalang penolakan
warga atas penambangan emas Tumpang Pitu, Heri Budiawan alias Budi Pego, Dwi
Ratnasari, Trimanto Budi Safaat dan Cipto Andreas, dilaporkan ke Polres
Banyuwangi atas tuduhan menyebarkan paham komunis dengan bukti spanduk
bergambar palu arit dalam aksi demonstrasi tanggal 4 April 2017. Mereka dituduh
melanggar Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UndangUndang Hukum Pidana terkait kejahatan terhadap keamanan negara. Tuduhan atas
Budi Pego cs. diduga kuat merupakan kriminalisasi karena sejumlah kejanggalan:
mulai dari ketidakjelasan siapa yang membuat spanduk, tidak dihadirkannya
spanduk di persidangan, serta ketiadaan saksi yang mendukung tuduhan polisi atas
peran Budi Pego dalam penggunaan spanduk palu arit. 31
Di Rembang, Jawa Tengah, koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan
Kendeng (JMPPK) Joko Priyanto dilaporkan ke Kepolisian Daerah Provinsi Jawa
Tengah atas tuduhan pelanggaran Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan dokumen.
32 Joko selama ini merupakan salah satu tokoh warga yang menolak eksploitasi
kawasan karst Rembang oleh PT. Semen Indonesia.
Di Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Koordinator Solidaritas Bersama Untuk
Tanah Humba (SABANA) Saminrus Ndatang menghadapi kriminalisasi oleh Camat
Umalulu, Nanga Ranja Rua dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media
elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Selain Saminrus, tiga warga lainnya yakni Tomi Umbu Pura, Paulus Ana
Managgu, Umbu Agung Lakar Hawula dilaporkan dengan tuduhan melakukan
fitnah dan melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (2) KUHP.
Di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, Kepolisian Daerah Maluku, pada tanggal
13 Juli 2012 menetapkan Oyang Orlando Petrus sebagai tersangka dalam kasus
pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno. Tak hanya
͵ͳBerita



Kompas.com, Polisi Tangkap Provokator Kasus Tumpang Pitu, 3 Desember 2015, Dapat
diakses melalui,
https://regional.kompas.com/read/2015/12/03/09344071/Polisi.Tangkap.Provokator.Kasus.Tumpang.
Pitu; Lihat juga Laporan YLBHI, Vonis Bersalah Pejuangan Lingkungan (Tolak Tambang Emas
Tumpan Pitu) adalah Ancaman Nyata Pembela HAM, 23 Januari 2018, Dapat diakses melalui
https://ylbhi.or.id/informasi/berita/vonis-bersalah-pejuang-lingkungan-tolak-tambang-emastumpang-pitu-adalah-ancaman-nyata-bagi-pembela-ham/
͵ʹRio Apinino, tirto.id, Kriminalisasi Joko Priyanto, Babak Baru Kasus Semen Rembang, 28
Desember 2017, Dapat diakses melalui https://tirto.id/kriminalisasi-joko-priyanto-babak-barukasus-semen-rembang-cCpq
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Oyang, pada tanggal 28 Juni 2012, 27 orang warga pulau Romang juga ditetapkan
sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor Kisar Maluku Barat Daya atas tuduhan
melakukan perusakan terhadap fasilitas perusahaan.33 Kriminalisasi ini tidak bisa
dipisahkan dari upaya warga Pulau Romang yang menolak beroperasinya PT.
Gemala Borneo Utama (GBU). Penolakan warga didasari atas kekhawatiran warga
mengenai kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian alam pulau Romang yang
dapat terjadi akibat aktivitas tambang. Di samping itu, kriminalisasi ini juga berkait
erat dengan upaya Oyang Orlando Petrusz untuk melaporkan kasus gratifikasi PT.
GBU kepada Bupati Maluku Barat Daya.
Korban kriminalisasi di Kalimantan Selatan adalah Trisno Susilo, aktivis pembela
tanah adat di Kabupaten Tanah Bumbu, yang bersama warga lainnya menggarap
tanah HGU yang dikuasai Jhonlin Agro Mandiri dan PT Kodeco Timber. Trisno
Susilo berjuang demi hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus yang wilayah adatnya
sudah lama dilanggar oleh perusahaan dan pemerintah terkait izin yang diberikan
sewenang-wenang kepada PT Kodeco Timber untuk merambah wilayah adat Dayak
Meratus.34
Di Timika, Papua, Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia harus mendekam
di penjara karena tuduhan penggelapan yang ditengarai direkayasa oleh orang-orang
perusahaan yang menginginkan penyingkiran dirinya.
Kejadian paling baru, di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, Jasmin bersamasama 27 orang petani dilaporkan ke polisi oleh perusahaan tambang PT. Gema Kreasi
Perdana, anak perusahaan dari Harita Group. Pada 25 November 2019, Jasmin
ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan merampas kemerdekaan. 35 pelaporan
ini diduga sebagai bagian dari cara perusahaan untuk membungkam suara
penolakan warga atas aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan.
8. Demo tandingan dan memecah belah warga penolak tambang atau
perkebunan
Di Sumba, PT Muria Sumba Manis (MSM) mengorganisir demo tandingan untuk
mendelegitimasi penolakan warga yang tanah ulayatnya diserobot MSM untuk

͵͵Berita KPRI, Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktivis Penolak Tambang di Pulau
Romang Maluku Barat Daya, 15 Juli 2012, Dapat diakses melalui http://pergerakan.org/hentikankriminalisasi-terhadap-masyarakat-dan-aktifis-penolak-tambang-di-pulau-romang-maluku-baratdaya/



͵ͶMongabay, Pertahankan Wilayah Adat di Meratus, Satu Persatu Mereka Kena Ciduk Polisi, 12
Februari 2017, dapat diakses melalui https://www.mongabay.co.id/2017/02/12/pertahankan-wilayahadat-di-meratus-satu-persatu-mereka-kena-ciduk-polisi-bagian-2/
͵ͷ“Hentikan Kriminalisasi dan Proses Hukum Warga Wawonii, Cabut Izin Tambang PT GKP”,
Jaringan Advokasi Tambang. 2019. Dapat diakses melalui
https://www.jatam.org/2019/12/02/hentikan-kriminalisasi-dan-proses-hukum-warga-wawoniicabut-izin-tambang-pt-gkp/
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dijadikan perkebunan dan pabrik tebu. Demo tandingan ini belakangan berbuah
duka ketika John Tay Hungga (26) meninggal dunia usai mengikuti demonstrasi di
halaman kantor bupati Sumba Timur tersebut. 36
9. Mendukung dan mengendalikan serikat buruh tandingan
Di Timika, Papua, dalam kasus PT. Freeport Indonesia, perusahaan memanfaatkan
konflik internal serikat buruh dengan mendukung kepengurusan PUK SPKEP SPSI
hasil musyawarah luar biasa yang bertujuan menyingkirkan kepemimpinan Sudiro
yang selama ini kritis dan tidak bisa dikendalikan manajemen perusahaan.37
Di Siak, Riau, proses pemberangusan serikat FKUI-FSBSI oleh manajemen PT. Dian
Anggara Persada menghasilkan tidak seorangpun buruh di perusahaan yang masih
tersisa yang menjadi anggota atau terafiliasi kepada FSBSI.38
10. Penangguhan upah dan promosi, skorsing, mutasi dan PHK
Dalam kasus-kasus yang melibatkan serikat pekerja, atau konflik antara perusahaan
dengan pekerjanya, Perusahaan kerap melakukan tindakan pembalasan dengan cara
penangguhan upah dan promosi, skorsing, mutasi dan PHK. Dalam tahap terburuk,
perusahaan juga mengkriminalisasi aktivis serikat pekerja.
Di Pekanbaru, Riau, Ketua dan sekretaris serta seluruh anggota FKUI FSBSI di PHK
oleh manajemen PT. Dian Anggara Persada (PT. DAP). Di Timika, Papua, beberapa
pengurus PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia di PHK dengan tuduhan mangkir
kerja setelah terlibat dan mengorganisir pemogokan. Di Labuhan Batu, Sumatera
Utara, PT. Smart Tbk, anak perusahaan Sinarmas menolak keberadaan FSPMI.
Sejumlah pengurus dan anggota SSPMI mengalami mutasi dan perlakuan
diskriminatif. Pada April 2019, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (KC-FSPMI) mengadukan kasus ini ke RSPO Panel Keluhan dan saat ini
masih dalam proses investigasi. 39


͵Berita liputan6.com, Ketika Demo Tandingan Warga Tolak Pabrik Tebu di Sumba Timur Berubah
Duka, 5 Agustus 2018, Dapat diakses melalui
https://www.liputan6.com/regional/read/3609490/ketika-demo-tandingan-warga-tolak-pabriktebu-di-sumba-timur-berubah-duka



͵Dapat

dilihat di laporan Lokataru Foundation, “Menghancurkan Solidaritas: Praktek
Pemberangusan Serikat Buruh 2015-2019” dapat diakses melalui https://lokataru.id/laporanpenelitian-penjinakan-serikat-pekerja/



͵ͺ


͵ͻBerita infosawit.com, Serikat Pekerja Laporkan 3 Perusaha Perkebunan Sawit Sinar Mas ke RSPO,
4 Mei 2019, Dapat diakses melalui https://www.infosawit.com/news/8986/serikat-pekerja-laporkan3-perusahaan-perkebunan-sawit-sinar-mas-ke-rspo;
https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/5000o00002PYgw0AAD/
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BAB IV. Keterlibatan Perusahaan Tambang dan Perkebunan di balik
Serangan terhadap Pembela HAM dan Pengkerdilan Ruang Warga
(  )

“Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed
human rights; and make sure they are not complicit in human rights abuse.”
UN Global Compact’s Ten Principles
Bagian ini akan mendiskusikan dugaan keterlibatan perusahaan, baik swasta
maupun negara (BUMN), dalam serangan terhadap pembela HAM dan upaya
pengkerdilan ruang warga. Penelaahan atas dugaan keterlibatan tersebut meliputi
bentuk dan level keterlibatan perusahaan. Bagian ini juga mendiskusikan norma
hukum, konsekuensi dan pertanggungjawaban hukum atas dugaan keterlibatan
perusahaan tersebut.
Salah satu yang seringkali luput dari perhatian para pengacara HAM dalam advokasi
kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM adalah tidak cukup memadainya
identifikasi atas dugaan keterlibatan perusahaan dalam setiap serangan tersebut.
Padahal, identifikasi tersebut penting untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat
dimintai pertanggungjawaban atas serangan terhadap pembela HAM dan
pelanggaran HAM lain yang terjadi. Bagi gerakan advokasi, kegagalan
mengidentifikasi hubungan antara perusahaan dengan kasus serangan
menyebabkan terbebasnya perusahaan sebagai pihak yang harus atau dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum. Selain itu, reputasi perusahaan sebagai bagian yang
vital dalam dunia bisnis juga tidak terlalu terpengaruh.
A. Mengenai keterlibatan
The responsibility to respect human rights requires that companies, “[a]void causing
or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and
address such impacts when they occur. And [s]eek to prevent or mitigate adverse
human rights impacts that are directly linked to their operations, products or services
by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts”.
Alih-alih terlibat langsung, pada umumnya perusahaan terlibat secara tidak
langsung dalam pelanggaran HAM. Misalnya dalam pelanggaran hak untuk bebas
dari praktik kerja paksa dan pekerja anak, pelaku langsungnya umumnya adalah
supplier dan karenanya perusahaan ikut terseret. Contoh lain, pelaku langsung
dalam kasus pelanggaran kebebasan mengemukakan pendapat dan berkumpul
umumnya adalah aparat keamanan, namun perusahaan terlibat secara tidak
langsung baik berupa perbantuan maupun menerima manfaat dari tindakan
sewenang-wenang aparat keamanan tersebut.



31

͵ʹ

LOKATARU foundation

UN Global Compact merumuskan level keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran
HAM dalam tiga tingkatan yakni keterlibatan langsung (direct), menerima manfaat
dari terjadinya pelanggaran HAM (beneficial), dan diam-diam mengamini terjadinya
pelanggaran HAM tersebut (silent).40 UN-SRSG merumuskan bentuk keterlibatan
perusahaan dalam pelanggaran HAM dalam konsep keterlibatan (complicity) dan
lingkup pengaruh perusahaan (sphere of influence).41
Dalam beberapa kasus, khususnya dalam bentuk tindakan langsung (commission),
bentuk keterlibatan dapat berupa tindakan bersama (joint commission), atau
tindakan melalui orang lain atau agen lain (commission through another
person/agent). Sementara itu, keterlibatan tidak langsung perusahaan dalam
pelanggaran HAM umumnya dijumpai dalam bentuk perbantuan (aiding) dan
persekongkolan (abetting). Bentuk-bentuk lainnya juga dapat meliputi tindakan
memberikan dorongan (instigation), memerintahkan (ordering), atau tindakan
kontributif lainnya terhadap serangan atau kejahatan HAM yang dilakukan pihak
lain. Dalam beberapa kasus bentuk keterlibatan tidak saja tunggal tetapi berlapis
sesuai dengan karakteristik keterlibatannya.
Untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya perbantuan dan
persekongkolan, sejumlah putusan pengadilan landmark di Amerika telah
memberikan presedennya. Dalam kasus re Chiquita Brands International Inc.,
misalnya telah memberi contoh bagaimana pembayaran atau pemberian dukungan
dana menjadi bentuk keterlibatan perusahaan dalam serangan dan pelanggaran
HAM kelompok paramiliter Colombia terhadap serikat dan para pekerja dengan
maksud mengamankan bisnis perusahaan. Dalam proses peradilan, hakim meminta
penggugat untuk membuktikan adanya unsur ‘maksud dan kesengajaan’ perusahaan
dalam membantu kejahatan tersebut. 42 Kasus serupa juga terjadi dalam kasus
keterlibatan ExxonMobil Oil di Aceh, Indonesia.43 Preseden-preseden tersebut dapat
menjadi pedoman untuk menganalisis sejauh mana dan dalam bentuk apa
keterlibatan perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan dalam
pelanggaran HAM dan serangan kepada pembela HAM di Indonesia.
Baru-baru ini, pada 10 April 2019, Mahkamah Agung Inggris memutus perusahaan
minyak raksasa Vendanta bersalah atas kelalaiannya dalam kasus pelanggaran HAM
dan Lingkungan yang dilakukan anak perusahaannya, Konkola Copper Mines Plc

ͶͲPrinciple



2 of the UN Global Compact
ͶͳReport of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and
Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie, ‘Promotion and Protection
of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social, and Cultural rights, including the Rights to
Development; Clarifying the Concept of “Sphere of influence’ and ‘Complicity’, Human Rights Council
A/HRC/8/16 15 May 2008.
Ͷʹomplaint at 2, at 459-99, Does v. Chiquita Brands Int’l, Inc., No. 07-CV-10300 (S.D.N.Y. Nov. 14,
2007).
Ͷ͵Lihat John Doe I v. Exxon Mobil Corp. et al., Civil No.07-1022. Lihat juga Doe v. Exxon Mobil Corp.,
2014 WL 4746256 (D.D.C. Sept. 23, 2014); Doe I, et al v. Exxon Mobil Corp., et al. 2015 (D.D.C. July, 6,
2015)
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(KCM) di Zambia.44 Dalam waktu yang berdekatan, Pengadilan Belanda juga
memutus Royal Dutch Shell bersalah dan menghukumnya atas keterlibatan tidak
langsung dan kelalaian dalam kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap Kiobel
dan beberapa orang lainnya oleh rezim militer Nigeria pada tahun 1995. Kedua
putusan pengadilan tersebut semakin memperkaya referensi dan preseden
mengenai sejauh mana perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawabannya
secara hukum.
Selain mengatur pertanggungjawaban perusahaan dan bentuk-bentuk keterlibatan,
hukum juga mengatur pedoman yang dapat melepaskan perusahaan dari tanggung
jawab hukum tersebut. Untuk melepaskan diri dari beban tanggung jawab hukum
karena dugaan keterlibatan tidak langsung tersebut, perusahaan dapat melakukan
beberapa tindakan seperti melakukan penilaian atau audit terhadap rantai pasok dan
supplier lainnya.
Keterlibatan tidak langsung Lembaga Pembiayaan dan Investor dan 
Pihak yang terlibat dalam serangan terhadap Pembela HAM dan upaya pengkerdilan
ruang warga juga bisa meluas menjangkau pada Lembaga Pembiayaan, investor dan
perusahaan pembeli (buyers).
Lembaga pembiayaan dan investor dapat secara tidak langsung terlibat dan
berkontribusi pada pengkerdilan ruang warga dan serangan terhadap pembela
HAM. karenanya, PBB telah menyusun prinsip-prinsip mengenai investasi yang
bertanggung jawab atau the UN Principles for Responsible Investment. Prinsip lunak
ini terdiri dari 6 komitmen utama, yakni:
1. Mengikutsertakan masalah-masalah sosial, lingkungan dan tata kelola
korporasi (ESG) dalam analisis investasi dan proses pembuatan keputusan.
2. Menjadi pemilik yang aktif dan mengikutsertakan ESG dalam kebijakan
kepemilikan dan praktik.
3. Mendorong perusahaan untuk membuka dan menginformasikan ke khalayak
luas mengenai potensi dan dampak aktual dari kegiatan mereka terhadap
kondisi lingkungan, HAM dan praktik korupsi.
4. Mempromosikan penerimaan dan penerapan dalam industri bisnis investasi.
5. Memperkuat efektivitas pelaksanaan prinsip ini.
6. Melaporkan kegiatan dan kemajuan dari penerapan prinsip ini.
Untuk memastikan diri tidak terlibat dan berkontribusi negatif, lembaga
pembiayaan dan investor yang bertanggung jawab akan secara konsisten mengikuti
pedoman dan kebijakan safeguard mereka mengenai antisipasi dan pengendalian
dampak dan risiko sosial-lingkungan dari dukungan pembiayaan yang mereka
berikan pada perusahaan, proyek bisnis atau proyek pembangunan lainnya.



Resources Plc and Konkola Copper Mines Plc (Appellants) v Lungowe and Ors.
(Respondents) [2019] UKSC 20
ͶͶVedanta
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Sementara itu, perusahaan-perusahaan multinasional yang menjadi konsumen
utama minyak sawit Indonesia memiliki kerentanan untuk berkontribusi secara
tidak langsung terhadap kondisi hak asasi manusia termasuk penghormatan atas
posisi dan peran dari pembela HAM yang bersentuhan secara tidak langsung dengan
bisnis mereka.
Perusahaan-perusahaan global pembeli utama minyak sawit Indonesia seperti
Unilever, Wilmar, Procter & Gamble, Nestle, dan PepsiCo bagaimanapun tidak dapat
menutup mata jika terdapat fakta di lapangan bahwa perusahaan sawit pemasok
memiliki reputasi yang buruk dalam memperlakukan para pembela HAM.
B. Bentuk-bentuk keterlibatan perusahaan tambang dan perkebunan dalam
serangan terhadap Pembela HAM
Melalui beberapa studi mendalam terhadap kasus-kasus penyerangan Pembela
HAM yang terjadi, Penelitian ini mengungkap model atau bentuk-bentuk
keterlibatan, dugaan motif dan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dijabarkan
dalam studi kasus berikut ini:
Kasus 1. Dugaan keterlibatan langsung PT. Semen Indonesia dalam
kriminalisasi Joko Priyanto.
භ Kasus kriminalisasi terhadap Joko Priyanto dimulai dengan dibuatnya
Laporan polisi oleh Yudi Taqdir Burhan, kuasa hukum/ departemen Hukum/
biro legal and risk management officer dari Direksi PT. Semen Indonesia.45
Dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait dengan pembuatan dan
diajukannya daftar tanda tangan warga Rembang yang menolak pendirian
pabrik semen PT. Semen Indonesia sebagai bukti pengajuan peninjauan
kembali dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara warga dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia.46
භ Dalam Surat Laporan Polisi tersebut, tertulis kedudukan dari pelapor adalah
sebagai kuasa dari Direksi PT. Semen Indonesia.47
භ Berdasarkan karakteristiknya, bentuk keterlibatan dalam kasus ini bersifat
langsung, yakni adanya keterlibatan langsung unsur perusahaan, dalam hal
ini pegawai di departemen hukum dan manajemen risiko dalam pembuatan
laporan polisi tindak pidana yang disangkakan kepada Joko Priyanto sebagai
terlapor.
භ Keterlibatan langsung personil departemen hukum perusahaan dalam
pelaporan tindak pidana atas Joko Priyanto memang masih membutuhkan


Berita Surabaya Tribunnews, PT SMI Ajak Warga Duduk Bersama, 11 Februari 2014, Dapat diakses
melalui https://surabaya.tribunnews.com/2014/02/11/pt-smi-ajak-warga-duduk-bersama

Ͷͷ



Ͷ Laporan Polisi No. LP/B/445/XII/2016/Jateng/Reskrimum tanggal 16 Desember 2016 atas nama
pelapor Yudi Taqdir Burhan, SH
Ͷibid
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penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang bersangkutan melaporkan atas
inisiatif pribadi atau atas kapasitasnya sebagai bagian dari perusahaan. Akan
tetapi, agak sulit memilih kemungkinan yang pertama, karena secara pribadi
tidak ada persoalan hukum atau sengketa apapun antara yang bersangkutan
dengan terlapor. Kemungkinan kedua lebih masuk akal. Namun asumsi
kedua membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai apakah terdapat forum
pengambilan keputusan di tingkat tertentu manajemen perusahaan untuk
melakukan tindakan balasan (retaliatory actions) pelaporan pidana atas salah
satu tokoh aktivis penggerak warga Kendeng yang menolak operasi
penambangan karst oleh PT. Semen Indonesia.

භ Jika keterlibatan PT. Semen Indonesia dalam kriminalisasi Joko Priyanto
terbukti, maka perusahaan telah melanggar komitmennya sendiri
sebagaimana ditunjukan dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan tahun
2017 yang menyebutkan salah satu misi CSR perusahaan adalah untuk


35

͵

LOKATARU foundation

mewujudkan praktik operasi yang adil, berkesadaran HAM, religius dan
mempertahankan kearifan lokal bagi kemajuan stakeholder dan
pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Kasus 2. Dugaan keterlibatan tidak langsung PT. PT. Multi Harapan Utama
(MHU) dalam penyerangan kantor JATAM Kalimantan Timur
භ PT. MHU merupakan pemegang PKP2B generasi pertama.
භ Hubungan PT. MHU dengan kelompok preman sudah menjadi pengetahuan
umum di kalangan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini karena sejumlah
catatan terkait premanisme dan kekerasan sudah melekat dengan PT. MHU.
Sebelumnya tercatat ada kekerasan berupa pembacokan terhadap seorang
pengacara dan anggota TNI yang diduga terkait sengketa lahan yang
melibatkan perusahaan.48
භ Dugaan adanya hubungan antara para preman yang menyerang kantor
JATAM Kalimantan Timur dengan pihak PT. Multi Harapan Utama sangat
kuat, namun sejauh ini sulit untuk dibuktikan.
භ Hubungan PT. MHU dan Preman khususnya Pemuda Pancasila ditengarai
kuat karena Perusahaan sangat dekat dengan Partai Golkar, dan Airlangga
Hartanto, Ketua Golkar saat ini, tercatat pernah menjadi komisaris
perusahaan.
භ Para preman penyerang diduga kuat digerakkan oleh perusahaan. Salah satu
indikasinya adalah alasan penyerangan terkait dengan pembekuan operasi
perusahaan. Sebagaimana dimuat di berita lokal, Dalam aksinya, gerombolan
ini menyatakan keberatan atas pembekuan operasi pertambangan batu bara
PT MHU yang dilaporkan JATAM Kaltim pada pemerintah karena telah
menyebabkan satu orang anak meninggal dunia di lubang tambang
perusahaan itu. Gerombolan preman tersebut dengan nada intimidatif dan
menggebrak meja mengancam pimpinan JATAM Kaltim dan tujuh orang
stafnya yang dianggap bertanggung jawab atas pembekuan operasi
pertambangan tersebut.49
භ Pola hubungan antara pihak perusahaan dengan kelompok preman tersebut
dapat dilacak dari ada atau tidaknya pemberian bantuan, dana, fasilitas dan
bentuk lainnya dari pihak perusahaan kepada kelompok preman.
භ Tujuan dari adanya pemberian dana, bantuan dan jenis lain dari perusahaan
ialah untuk mengamankan kelancaran aktivitas bisnis perusahaan.
භ Meskipun pada umumnya perusahaan juga mengeluhkan adanya uang
preman atau praktik pemerasan oleh preman dan aparat, namun untuk

ͶͺLaporan



JATAM, Kekerasan dan Premanisme di Tambang Batu Bara PT. MHU Kaltim, 20
September 2017, Dapat diakses melalui https://www.jatam.org/2016/07/18/breaking-news-obralkekerasan-premanisme-di-tambang-batubara-pt-mhu-kaltim/



ͶͻBerita

beritakaltim.co, Kantor JATAM Kaltim Diserbu Preman, 28 Januari 2016, Dapat diakses
melalui https://beritakaltim.co/2016/01/28/kantor-jatam-kaltim-diserbu-preman/
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kepentingan yang lain, mereka saling memanfaatkan atau membentuk
hubungan timbal balik.
භ Sepak terjang JATAM di Kaltim selama ini sangat vokal dalam mengkritisi
lobang tambang di area konsesi PT. Insani Bara Perkasa yang telah
menyebabkan sedikitnya 34 orang korban jiwa.
Kasus 3. Dugaan keterlibatan tidak langsung PT. Indo Modern Mining
Sejahtera (IMMS) dalam Pembunuhan Salim Kancil
භ Kasus pembunuhan Salim Kancil diduga melibatkan secara tidak langsung
PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). Dalam level tertentu, perusahaan
diduga mengambil peran sebagai pihak yang berkontribusi dan menerima
manfaat dari peristiwa tersebut.
භ Ketika pembunuhan Salim Kancil terjadi, proses hukum berfokus pada para
pelaku langsung dari pembunuhan tersebut yang melibatkan Kepala Desa.
Tidak terlalu banyak perhatian publik terhadap dugaan keterlibatan
perusahaan dalam kejahatan tersebut.
භ Investigasi yang dilakukan oleh para pegiat HAM yang mengadvokasi kasus
terbunuhnya Salim Kancil juga tidak menemukan kaitan langsung antara
perusahaan dengan peristiwa keji tersebut.
භ Uraian peristiwa kejahatan sebagaimana termuat dalam berkas persidangan
khususnya dakwaan dan putusan para terdakwa hanya berhasil mengungkap
keterlibatan para pelaku penyerangan dan pembunuhan dengan pihak
pemberi perintah dan perencana yakni Kepala Desa Awar-awar.
භ Ada 8 berkas pidana yang disidangkan dalam penganiayaan dan pembunuhan
Salim Kancil. Namun dari keseluruhan berkas perkara pidana tersebut tidak
satupun mengungkapkan adanya kaitan antara pihak perusahaan dengan
para penyerang atau para pelaku kejahatan.
භ Perusahaan ini memiliki lahan konsesi terbesar, seluas 2.744 hektare di enam
kecamatan dan 872,6 hektare di satu kecamatan.
භ Direktur Utama PT IMMS Lam Chong Sam- menjanjikan investasi Rp 2
triliun.
භ Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar ketika itu, akhirnya menerbitkan izin
menambang untuk IMMS mulai 2012-2022.

Gambar: copyright Republika
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Kasus 4. Dugaan keterlibatan langsung PT. Bumi Suksesindo (BSI) dan PT.
Damai Suksesindo (keduanya merupakan entitas anak dari PT Merdeka
Copper Gold Tbk) dalam Kriminalisasi Heri Budiawan alias Budi Pego
භ Konteks dari kasus kriminalisasi Heri Budiawan alias Budi Pego adalah
keluhan dan penolakan warga atas pendirian dan operasi bisnis
penambangan yang dilakukan oleh PT. Damai Suksesindo. Alasan utama
warga menolak kehadiran dan operasi PT. Damai Suksesindo adalah karena
kekhawatiran dampak lingkungan terhadap kualitas dan keberlangsungan
sumber penghidupan warga yang selama ini bergantung pada pertanian.
භ Dalam rangkaian penolakan dan perlawanan warga tersebut, Budi Pego
adalah salah satu tokoh sentral yang bersama-sama dengan warga melakukan
penolakan. Budi sendiri adalah seorang petani buah naga yang lahannya
berbatasan langsung dengan areal tambang perusahaan. Sepak terjangnya
yang kritis terhadap perusahaan dan pemerintah membawanya pada situasi
kriminalisasi.
භ Proses hukum terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego berawal dengan
dibuatnya Laporan polisi bernomor LP-B/78/IV/2017/Jatim/Res Bwi yang
dilakukan oleh Senior Manager External Affair PT Bumi Suksesindo (BSI)
Bambang Wijonarko ke Polres Banyuwangi.
භ Budi selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Jaksa penuntut
umum dihadapkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
භ Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Bambang Wijonarko
bertindak sebagai saksi yang memberatkan. Namun dalam kesaksiannya,
tidak ada penjelasan mengenai motif dari Bambang untuk melaporkan
dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Budi Pego.
භ Selain Bambang, pihak lain dari perusahaan yang terlibat dalam proses
persidangan adalah X yang berposisi sebagai te
භ Persidangan juga gagal mengungkap apakah pelaporan oleh Bambang
Wijonarko merupakan tindakan dalam kapasitasnya sebagai bagian dari
manajemen perusahaan dengan inisiatif pribadi atau diperintahkan oleh
atasannya di perusahaan.
භ Ketika dikonfirmasi oleh Tirto.id, Teuku Mufizar Mahmud, Corporate
Communications Manager PT BSI membantah perusahaannya terkait dengan
kriminalisasi atas Budi Pego dkk. "Masalah tersebut tidak berkaitan dengan
BSI ataupun Merdeka Copper Gold," sangkal Mufizar saat itu. 50
භ Bantahan tersebut bertolak belakang dengan fakta identitas pelapor yang
merupakan bagian dari unsur perusahaan yakni Senior Manager External
Affair PT Bumi Suksesindo (BSI) Bambang Wijonarko.
භ Sulit untuk mempercayai bahwa tindakan Bambang Wijonarko merupakan
tindakan yang bersifat pribadi yang terpisah dari tugas dan perintah dinas
perusahaan atau tanpa sepengetahuan pimpinan level atas di perusahaan.


ͷͲFaisal

Irfani, tirto.id, Kejanggalan Kasus ‘Palu Arit’ terhadap Budi Pego, 14 Desember 2018, Dapat
diakses melalui https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-pego-dbLM
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භ Keterlibatan PT. Bumi Suksesindo (BSI) dan PT. Damai Suksesindo dalam
Kriminalisasi Heri Budiawan alias Budi Pego merupakan contoh yang terang
mengenai bagaimana perusahaan terlibat secara langsung dalam
pembungkaman suara pembela HAM yang menolak praktik bisnis
perusahaan yang berdampak buruk pada lingkungan dan ditolak warga.

Gambar: Istimewa/Tirto.id

Kasus 5. Dugaan keterlibatan tidak langsung PT. Freeport Indonesia dalam
Pemberangusan Serikat Pekerja dan Kriminalisasi Sudiro.
භ PT. Freeport Indonesia (PTFI) diduga terlibat secara tidak langsung dalam
kriminalisasi ketua serikat pekerja dan pemberangusan PUK SPKEP SPSI PT.
Freeport Indonesia.
භ Semasa menjabat sebagai Ketua serikat pekerja, Sudiro banyak berperan
dalam perjuangan buruh Freeport memperjuangkan keadilan di tempat kerja.
භ Sudiro dipidana atas tuduhan “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”
oleh pelapor Virgo Henry Solossa, karena proses penangguhan iuran anggota
PUK SPKEP SPSI kepada PC SPKEP SPSI Kab. Mimika.
භ Sengketa keuangan antara organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia
dengan PC SPKEP SPSI Kab. Mimika dilatarbelakangi oleh tidak dilantiknya
Sudiro sebagai ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia. Tidak
dilantiknya Sudiro sebagai ketua untuk periode berikutnya, dikarenakan PC
SPKEP SPSI Kab. Mimika yang pada saat itu dipimpin oleh Virgo Henry
Solossa tidak mau mengakui hasil Musyawarah Unit Kerja (Musnik) ke VII.
භ Hal ini dikarenakan ada calon Ketua lain yang diinginkan oleh Virgo Henry
Solossa, yakni Lukas Saleo yang merupakan bagian dari keanggotaan PUK
SPKEP SPSI PTFI,
භ Pelapor Virgo Henry Solossa merupakan karyawan PT Freeport yang juga
menjabat sebagai Senior Officer External Stakeholder Relations.
භ Senior Officer External Stakeholder Relations berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Executive Vice President, Human Resources and
Security PTFI, yang dijabat oleh Ahmad Didi Ardianto.
භ Status sang pelapor, Virgo, yang merupakan bagian dari manajemen PT
Freeport memperkuat dugaan adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak
manajemen PTFI melalui pelapor yakni Virgo Henry Solossa untuk
mengkriminalisasi Sudiro.
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භ Hal ini ditambah dengan fakta yang menunjukkan Relly D. Behuku dan
Fransiscus Babthista, hakim ketua dan hakim anggota dari perkara
pemidanaan yang menyidangkan perkara Sudiro pada Tingkat Pertama
ternyata mendapatkan fasilitas rumah milik PTFI.
භ Putusan Pengadilan Negeri Timika No: 25/Pid.B/2017/PN. Tim tertanggal 11
Oktober 2017 menjatuhkan hukuman penjara satu tahun kepada Sudiro.
Kasus 6. Dugaan keterlibatan tidak langsung PT. Muria Sumba Manis (MSM)
dalam kriminalisasi aktivis Walhi dan warga penolak HGU PT. MSM.
භ PT. MSM merupakan anak perusahaan PT. Hartono Plantation Indonesia
yang juga bagian dari Grup Djarum.51 Perusahaan monokultur tebu ini ditolak
keberadaanya oleh masyarakat adat suku Sumba terdampak yang menolak
penyerobotan tanah ulayat mereka. PT. MSM memiliki izin seluas 52 ribu
hektar.
භ Keberadaan dan operasi perusahaan diduga telah memberikan dampak
negatif yang signifikan terhadap lingkungan yakni perambahan hutan alam
primer oleh PT. MSM hingga 780 hektar sawah warga di Wanga yang
kekeringan akibat ketiadaan air.
භ Hal itu memicu Deddy Febrianto, salah seorang aktivis lingkungan, untuk
mengkritik keras pemberian izin kepada PT. MSM. Dalam beberapa
kesempatan Deddy secara terbuka berseberangan pendapat dengan Bupati
Sumba Timur Gideon Mbiliyora. Sikap kritis Deddy tersebut membawanya
pada kriminalisasi.
භ Pada akun Facebooknya, Deddy menulis "Di mana keberpihakan GBY-ULP
(singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat
ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak?"
භ Deddy telah menerima surat panggilan dari polisi dengan nomor laporan
LP/8/I/2017/NTT/Res ST tanggal 9 Januari 2017 untuk menjalani pemeriksaan
pertama pada Sabtu (11/2/2017) di ruang pemeriksaan Direktorat Reskrim
Umum Kepolisian Daerah (Polda) NTT.52
භ Deddy divonis empat bulan penjara dan denda seratus juta rupiah oleh hakim
pengadilan negeri Waingapu, Sumba Timur, NTT, atas tindakan pencemaran
nama baik Bupati Sumba Timur 53
භ Meskipun pelaporan pidana terhadap warga terdampak dan aktivis Walhi
Sumba dilakukan oleh Camat dan pegawai negeri lainnya, dan tidak ada bukti
yang cukup untuk menuduh perusahaan terlibat di belakang pelaporanpelaporan tersebut, namun perusahaan jelas mendapatkan manfaat langsung


ͷͳhttp://www.hpi-agro.com/about-us

dengan judul "Laporkan Aktivis Walhi ke Polisi, Ini Alasan Bupati Sumba Timur",
https://regional.kompas.com/read/2017/02/09/10384651/laporkan.aktivis.walhi.ke.polisi.ini.alasan.b
upati.sumba.timur. Penulis : Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
ͷ͵Berita Kompas.com, Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara, 19
November 2017, Dapat diakses melalui
https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/20510241/kritik-bupati-via-facebook-aktivis-walhi-nttdivonis-4-bulan-penjara?page=all
ͷʹKompas.com





40

Ͷͳ

LOKATARU foundation

dari upaya pembungkaman Deddy yang selama ini keras mengkritik dugaan
kolusi antara pejabat pemerintah daerah dan perusahaan PT. MSM.
Kasus 7. Dugaan keterlibatan langsung dan tidak langsung PT Sawindo
Cemerlang, anak usaha PT Kencana Group dari Wilmar International, dalam
penggusuran tanah dan konflik dengan petani Banggai, Sulawesi Tengah.
භ Merespon aksi pencabutan bibit sawit di tanah sengketa, perusahaan
mengadukan Kepala Desa Sukamaju I ke kepolisian.
භ Polisi menindaklanjuti dengan menangkap 24 orang warga.
භ Dalam proses persidangan, dakwaan kepada para petani dinyatakan tidak
terbukti dan mereka dibebaskan dari dakwaan hukum.
භ Proses pidana terhadap Kepala Desa Sukamaju I memicu kemarahan para
petani. Warga marah karena perusahaan telah ditegur secara resmi oleh
Kepala Desa.
භ Menurut warga, dalam memuluskan aksinya perusahaan sering kali
memanipulasi data-data demi mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari
pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan surat tersebut.
භ Penggusuran tanah oleh perusahaan bertujuan untuk membuka jalan demi
lancarnya aktivitas perusahaan
Kasus 8. Dugaan keterlibatan PT. Mamuang, entitas anak dari PT. Astra Agro
Lestari dalam kriminalisasi Hemsi alias Frans
භ Hemsi alias Frans, petani Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala
menjalani proses hukum setelah dilaporkan oleh PT. Mamuang dengan
tuduhan telah mencuri buah sawit.
භ Tuduhan itu dianggap kriminalisasi karena tanaman sawit berada di tanah
garapan Hemsi sendiri.
භ Hemsi diadili di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan divonis 5 bulan penjara
dalam Putusan PN PASANGKAYU Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Pky
භ Dalam persidangan pidana 3 orang karyawan Perusahaan hadir menjadi saksi
yang memberatkan diantaranya ialah Irwan Dewa Matja, Ady Prasetyo
Priyanto dan Rindu Siahaan.54
භ Dalam kasus ini, proses pidana pencurian dijadikan senjata oleh perusahaan
dalam mengalihkan sengketa penguasaan lahan antara perusahaan dengan
Hemsi sebagai petani penggarap.
භ Kasus Hemsi mengulangi kasus serupa 4 petani di Polanto Jaya, Rio Pakava
yang diadili di PN Pasangkayu pada tahun 2017.

ͷͶBerita



kabarsebelas.id, Sidang Kriminalisasi Petani : Saksi JPU Akui Ada Pondok dan Tanaman
Warga Sebelum Perusahaan Beraktivitas, 20 Februari 2019, Dapat diakses melalui
https://www.kabarselebes.id/2019/02/sidang-kriminalisasi-petani-saksi-jpu-akui-ada-pondok-dantanaman-warga-sebelum-perusahaan-beraktifitas/
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භ Sebagai anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari, PT. Mamuang seharusnya
terikat oleh komitmen PT. Astra Agro Lestari dalam praktik bisnis yang
menghormati hak asasi manusia dan praktik bisnis sawit yang berkelanjutan.
භ Tidak ada tanggapan dari PT. Astra Agro Lestari atas dugaan keterlibatan
anak perusahaan dalam kriminalisasi petani Rio Pakava, Donggala.

Sumber: Walhi Sulawesi Tengah

Kasus 9. Dugaan keterlibatan langsung PT. Dian Anggara Persada (PT. DAP),
Riau dalam dugaan kriminalisasi aktivis serikat buruh, pemberangusan aksi
mogok dan serikat pekerja perkebunan (FKUI-KSBSI)
භ PT. Dian Anggara Persada adalah perusahaan perkebunan sawit di Riau yang
juga supplier dari PT. Golden Agri Resources (GAR), anak perusahaan
Sinarmas Agribusiness and Food. Perusahaan ini terlibat secara langsung
dalam praktik anti-serikat buruh.
භ Dalam upaya perusahaan memenuhi prasyarat RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) yang mengharuskan adanya serikat pekerja dan sistem
kontrak yang jelas, pada tahun 2017, perusahaan memulai proses pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
භ Sayangnya proses pembuatan PKB ini justru dilakukan dengan memaksa
serikat pekerja untuk menyetujui kebijakan perusahaan secara sepihak.
භ Pada Februari 2017, perusahaan mengeluarkan surat edaran secara terbuka
yang mengancam memutasi para pekerja dan staf yang menolak kebijakan
perusahaan.
භ Puncaknya pada 9 Februari 2017, perusahaan mengancam melakukan
pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tetap menolak PKB dan
menerbitkan surat larangan berserikat yang ditandatangani langsung oleh
Direktur Utama. Dampaknya adalah kurang lebih sebanyak 56 pekerja di PHK
oleh perusahaan menyusul aksi mogok dan demonstrasi pekerja pada tanggal
17 dan 18 Februari 2017.
භ Selain itu, ketua Pengurus Komisariat dan sekretaris Pengurus Federasi
Konstruksi Umum dan Informasi (FKUI) PT. DAP dilaporkan oleh Edy
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Heryanto Samosir staff keuangan PT. DAP ke Polda Riau dan dijadikan
tersangka penghasutan dan penghinaan dimuka umum.55
Serikat pekerja (FKUI) selanjutnya melaporkan tindakan anti-serikat tersebut
ke Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kedua lembaga tersebut.
Pada 16 Agustus 2017, serikat buruh melalui FKUI-KSBSI mengirim surat
keluhan secara resmi kepada PT. Golden Agri Resources dan Sinarmas
Agribusiness and Food untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur
RSPO. Surat tersebut meminta pembayaran kompensasi untuk 56 pekerja PT.
Dian Anggara Persada yang di PHK, meminta pembebasan Ketua Serikat
buruh FKUI yang dipidana dengan tuduhan tindakan anarkisme dan
penghinaan dimuka umum, dan meminta hak-hak buruh termasuk hak
berserikat dihormati dan ditegakkan.
PT. Golden Agri Resources menindaklanjuti keluhan tersebut dengan
melakukan serangkaian pertemuan dan monitoring dan menyimpulkan
bahwa kasus terjadi terutama karena tiadanya dialog yang konstruktif antara
perusahaan dan serikat pekerja yang diakibatkan oleh kurangnya
pengetahuan dan kapasitas perusahaan dalam menghadapi dan
menyelesaikan deadlock dalam proses pembuatan PKB.56
PT. DAP selanjutnya menggugat para pekerja di Pengadilan Hubungan
Industrial dan pada 24 Oktober 2017 diputuskan PHK dengan pembayaran
sejumlah kompensasi atas hak para pekerja.
Dalam kasus dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan serikat buruh (FKUI)
yakni Jhon Very Hasiholan dan Herianto Sitinjak, keduanya diputus bersalah
dan dijatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Siak
Indrapura dalam putusan nomor 245/Pid.B/2017/PN.Sak pada 23 oktober 2017
dan dikuatkan oleh Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/Pt. PBR dengan
pengurangan vonis menjadi 1 tahun 2 bulan.
Pada saat riset ini dilakukan, PT. DAP menggugat secara perdata kepada 44
Pekerja dan meminta pembayaran kompensasi sebesar Rp. 14,6 Milyar. 57
dalam gugatannya PT. DAP meminta majelis hakim untuk menyatakan
semua tindakan demonstrasi dan mogok pekerja dan penghasutan selama
aksi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.
Kasus yang menimpa para pekerja dan Serikat buruh FKUI di PT. Dian
Anggara Persada merupakan contoh yang sangat lengkap bagaimana
tindakan dan serangan berlapis dilakukan oleh unsur perusahaan mulai dari
PHK, pemidanaan sampai gugatan perdata.

ͷͷBerita



Pekanbaru Tribunnews, Ketua dan Sekertaris Serikat Buruh Jadi Tersangka, Anggota SBSI
Ancam Tidur di Polda Riau, 9 Juni 2017, Dapat diakses melalui
https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/06/09/ketua-dan-sekretaris-serikat-buruh-jadi-tersangkaanggota-sbsi-ancam-tidur-di-polda-riau



ͷPT.

Sinarmas Agribusiness and Food GAR Grievance Handling involving PT. Dian Anggara
Persada (Kandis, Riau) and CNV, KSBSI and FKUI, Februari 2018
ͷData perkara dapat ditelusuri melalui http://sipp.pn-siak.go.id/index.php/detil_perkara
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C. Analisis atas Keterlibatan Perusahaan
Berdasarkan beberapa studi kasus di atas, penelaahan lebih lanjut dari penelitian ini
menemukan beberapa hal terkait modus, tata kelola dan kebijakan, aktor dan motif
dalam keterlibatan langsung dan tidak langsung perusahaan dalam serangan atau
tindakan pembalasan terhadap pembela HAM dan pengkerdilan ruang warga.
C.1 Modus Keterlibatan
Berdasarkan penelaahan atas kasus-kasus di atas, penelitian ini mengungkapkan
bahwa sejumlah perusahaan diduga terlibat secara langsung dalam serangan dan
tindakan pembalasan kepada para pembela HAM dalam aktivitas mereka melakukan
kerja-kerja advokasi yang mengungkap aktivitas negatif perusahaan.
Modus-modus serangan dan tindakan pembalasan secara langsung yang dilakukan
oleh perusahaan meliputi:
භ Tindakan kriminalisasi: ditandai oleh keterlibatan langsung dari unsur
perusahaan dalam pelaporan tindak pidana, keterlibatan unsur perusahaan
dalam kesaksian di persidangan untuk memberatkan tuduhan.
භ Gugatan perdata: hal ini dilakukan perusahaan untuk merespon pihak yang
dianggap perusahaan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Gugatan
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perdata juga dilakukan untuk merespon pemogokan dan aksi demonstrasi
pekerja yang diklaim merugikan perusahaan.
භ Tindakan pengancaman: manajemen dan pimpinan perusahaan mengancam
untuk memenjarakan atau mengkriminalkan ketua dan pengurus serikat
pekerja.
භ Tindakan Pembatasan kebebasan berserikat: pihak perusahaan dan dalam
beberapa kasus melalui pimpinan tertinggi mengeluarkan himbauan dan
kebijakan yang melarang pendirian dan aktivitas berserikat.
භ Tindakan mutasi dan PHK: hal ini ditandai oleh keputusan PHK dari
manajemen perusahaan yang dimotivasi oleh upaya pembungkaman dan
pemberangusan serikat buruh.
Modus-modus serangan dan tindakan pembalasan yang dilakukan secara tidak
langsung meliputi:
භ Perbantuan dan persekongkolan dengan kelompok preman untuk
mengintimidasi para pembela HAM
භ Perbantuan dan persekongkolan, dukungan keuangan untuk melakukan
kriminalisasi kepada para pembela HAM.
භ Memberikan dorongan untuk pihak lain untuk melakukan kriminalisasi
terhadap pembela HAM
භ Pembiaran dan tidak melakukan tindakan yang memadai untuk memastikan
menghentikan tindakan sewenang-wenang atau serangan terhadap pembela
HAM, pegiat lingkungan dan Serikat buruh oleh perusahaan supplier.
C.2 Aktor/struktur yang terlibat
Dari struktur perusahaan, setidaknya terdapat tiga bagian yang paling berisiko
menjadi pelaku atau terlibat - baik langsung maupun tidak langsung - dalam
serangan terhadap pembela HAM:
භ Departemen legal and risk management dan Departemen External Affair
umumnya menjadi bagian utama di struktur perusahaan yang memiliki
keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam serangan kepada
Pembela HAM. Kedua departemen tersebut cenderung melihat keberadaan
pembela HAM bukan sebagai mitra perusahaan melainkan sebagai ancaman.
Hal ini tercermin dari keterlibatan mereka dalam modus-modus serangan
yang dialami para pembela HAM.
භ Departemen Sumber Daya Manusia/ Human Resource Department. Divisi
HRD menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan semua praktik dan
hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau dengan serikat
pekerja. Karenanya, departemen HRD menjadi satuan yang paling berisiko
khususnya dalam praktik-praktik pembalasan, seperti pemberian skorsing,
mutasi, PHK dan tindakan dan kebijakan anti serikat buruh.
භ Departemen Pengamanan atau Security. Sebagai departemen yang bertugas
untuk memastikan keamanan dari operasional perusahaan, bagian keamanan
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berada dalam posisi yang rentan karena berhadapan langsung di lapangan
dengan massa atau warga yang menolak keberadaan atau memprotes
aktivitas perusahaan. Hal lain yang menyebabkan tingginya risiko dari bagian
pengamanan adalah praktik mempekerjakan satuan keamanan swasta,
bahkan aktivitas ilegal seperti membayar jasa preman dan oknum aparat
militer dan polisi untuk menghadapi penolakan warga.
Penelitian ini juga mengungkap bahwa sebagian besar pelaku langsung serangan
terhadap pembela HAM melibatkan entitas anak perusahaan atau perusahaan
supplier atau sub-kontraktor dari grup perusahaan perkebunan yang lebih besar.
C.3. Dugaan Motif Keterlibatan
භ Untuk pengamanan operasi bisnis
Kegiatan bisnis umumnya tidak memiliki maksud dan niatan jahat yang sengaja
dilakukan untuk tujuan-tujuan negatif. Persoalan-persoalan yang muncul kerap
merupakan dampak dari kegiatan operasi yang tidak diantisipasi dan dikelola
dengan baik. Oleh karenanya, motif umum dari keterlibatan perusahaan dalam
serangan terhadap pembela HAM umumnya adalah untuk memastikan kelancaran
dan kepastian usaha, rencana bisnis dan untuk menghilangkan gangguan atas
operasi bisnis perusahaan. Motivasi ini berasal dari anggapan yang sejak awal keliru:
memandang para pembela HAM sebagai ancaman yang hanya akan merugikan
perusahaan, dan bukan sebagai mitra.
භ Sebagai tindakan pembalasan ( )
Peran dan kampanye para pembela HAM yang direspon negatif oleh pihak
perusahaan dapat berdampak pada munculnya sentimen negatif dari pasar dan
publik, kehancuran reputasi perusahaan, yang menyebabkan munculnya kerugian
keuangan perusahaan karena jatuhnya harga saham, menurunnya atau bahkan
terhentinya penjualan, dikenakannya sanksi atau denda untuk perusahaan.
Atas semua kerugian yang ditimbulkan tersebut, alih-alih mengambil langkahlangkah korektif yang membantu memulihkan keadaan, pihak perusahaan justru
memperburuk situasi dengan melakukan tindakan pembalasan yang semakin
menambah dampak negatif untuk bisnis perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan
bahwa serangan yang dilakukan terhadap Pembela HAM merupakan tindakan
pembalasan karena perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah atau karena
perusahaan menderita kerugian.
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Kebijakan ini menjadi salah satu langkah maju bagi RSPO dan anggotanya.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk: (1) membuat platform bagi pembela hak asasi
manusia, whistleblower dan juru bicara masyarakat untuk mengajukan pengaduan
kepada Panel Keluhan RSPO tentang kegiatan yang dilakukan oleh anggota RSPO
yang dapat merusak keselamatan dan keamanan mereka; (2) menetapkan pedoman
Ͷͺ
operasional
yang jelas tentang koordinasi, administrasi dan tanggapan terhadap

dugaan ancaman; dan (3) untuk memastikan komitmen anggota RSPO dalam
mengembangkan kebijakan dan mekanisme internal untuk mencegah kerusakan,
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melindungi dan menanggapi pengaduan tentang dugaan ancaman atau kekerasan
yang dilakukan terhadap atau oleh afiliasi mereka.58
Hingga riset ini dilakukan, tidak diketahui secara jelas mengenai jumlah kasus yang
berhubungan dengan pembela HAM yang diadukan kepada Panel Keluhan RSPO.
Sampai akhir tahun 2018, jumlah keluhan terkait dengan hak asasi manusia
berjumlah 18 kasus atau terbanyak ketiga setelah pelanggaran prinsip Free, Prior and
Informed Consent (FPIC) dengan 44 kasus dan pelanggaran High Conservation value
dengan 29 kasus.59
Asosiasi bisnis pertambangan dan asosiasi pengusaha memiliki peluang yang besar
untuk berperan positif dalam mendorong anggotanya untuk meningkatkan tingkat
penghormatan mereka atas hak asasi manusia.
C.5 Pemulihan yang tidak memadai (  ): Keterlibatan
tidak langsung grup perusahaan dan perusahaan induk (Parent Company)
dalam serangan terhadap pembela HAM yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan pemasok ()
Perusahaan perkebunan dan pertambangan mempunyai rantai pasok (supply-chain)
yang cukup panjang. Tanpa adanya due diligence yang kredibel dan tata kelola yang
baik hal ini bisa menyulitkan perusahaan untuk memastikan tidak adanya
pelanggaran HAM di lapangan.
Riset ini menemukan bahwa perusahaan raksasa seperti Sinarmas gagal memastikan
perusahaan supplier dan sub-kontraktor dibawahnya bersih dari laku pelanggaran
hak asasi manusia dan serangan terhadap pembela HAM. Sebagaimana diulas
sebelumnya, kendati Grup Sinarmas telah menjalankan mekanisme keluhan dan
remedy sistem, namun proses tersebut gagal dan tidak dapat memberikan keadilan
atau bahkan tidak menghentikan proses serangan kepada pembela HAM yang masih
berlangsung hingga riset ini dilakukan.

ͷͺRSPO Policy on



Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants and Community
Spokespersons. Dapat diakses melalui https://www.rspo.org/news-andevents/announcements/rspo-policy-on-human-rights-defenders-whistleblowers-complainants-andcommunity-spokespersons


ͷͻRSPO Impact Report 2018

h. 42. Dapat diakses melalui
https://rspo.org/publications/download/c6a9e75bdc1fb62
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BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi





Kesimpulan
Sektor Industri Pertambangan dan Perkebunan memiliki karakteristik kerentanan
dan risiko tinggi untuk terjadinya serangan atau tindakan pembalasan terhadap
peran pembela HAM.
Terdapat sejumlah indikasi awal yang mengarah pada kesimpulan mengenai dugaan
keterlibatan langsung maupun tidak langsung perusahaan tambang dan perkebunan
dalam serangan terhadap pembela HAM dan upaya-upaya pengkerdilan ruang
kebebasan sipil.

Rekomendasi
භ Untuk Pemerintah: 
R Menghentikan politik impunitas dan diskriminasi dalam penegakan
hukum kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM yang
melibatkan perusahaan.
R Melakukan evaluasi dan audit atas pelaksanaan kebijakan
pengamanan perusahaan yang menjadi objek vital nasional;
R Melakukan revisi atau amandemen atas ketentuan objek vital nasional
yang lebih sesuai dengan standar internasional mengenai praktik
keterlibatan satuan keamanan dalam bisnis.
R Menjamin dihormatinya pedoman dan Protokol Extractive Industry
Transparency Initiative (EITI) mengenai keterlibatan masyarakat sipil
dalam tata kelola industri ekstraktif.
භ Untuk Perusahaan: 
R Audit terhadap pedoman, kebijakan, job-description dan standar
operasional prosedur di kedua departemen legal dan manajemen
risiko penting dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan tidak
adanya kontradiksi antara komitmen HAM perusahaan dengan
kebijakan dan mekanisme kerja lainnya di level department.
R Menyelenggarakan due diligence HAM yang dilakukan secara
memadai oleh pihak ketiga yang independen
R Memperkuat mekanisme keluhan dan mekanisme komunikasi
eksternal dan pelaporan kepada publik mengenai komitmen dan
kinerja perusahaan dalam merealisasikan kebijakan HAM dan
lingkungan
R Memperkuat dan memastikan proses remedy yang lebih memadai,
sehingga bisa menghentikan proses kerusakan atau serangan yang
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terjadi pada pembela HAM, sekaligus memberikan pemulihan yang
memadai dan adil bagi korban.
R Untuk perusahaan kelapa sawit anggota Roundtable Sustainable Palm
Oil (RSPO) untuk lebih menghormati, mengintegrasikan pedoman
dan kebijakan RSPO mengenai pembela HAM, Whistleblower dan Juru
Bicara Warga ke dalam kebijakan perusahaan dan menjalankannya
secara konsisten.
භ Untuk investor: 
R Pada saat sebelum investasi: mendorong perusahaan untuk
melakukan due diligence hak asasi manusia, memperbaiki atau
membuat sistem mekanisme keluhan yang lebih baik, dan;
R Pada saat investasi berjalan: investor berkewajiban untuk memastikan
komunikasi dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi untuk
tidak melakukan tindakan-tindakan (baik tindakan hukum maupun
non-hukum) yang bertujuan untuk membungkam kritik warga,
pembela HAM atau organisasi masyarakat sipil.
LAMPIRAN:
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN
භ Mengenai kebijakan perusahaan (company policy). Apakah perusahaan anda
mempunyai kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia? Dan apakah policy atau
code of conduct perusahaan anda menyebutkan bagaimana berinteraksi
dengan pembela HAM dan pihak terkait lainnya yang mengangkat perhatian
mengenai dampak aktivitas bisnis perusahaan anda pada masyarakat dan
lingkungan?
භ Apakah perusahaan anda mempunyai mekanisme keluhan atau grievance
mechanism terkait dampak sosial dan lingkungan? Dan bagaimana
perusahaan anda menggunakannya ketika timbul persoalan terkait dampak
lingkungan dan HAM dari perusahaan anda?
භ Apakah perusahaan anda pernah berhadapan dengan protes atau keluhan
dari NGOs dan bagaimana anda menghadapinya?
භ Apakah perusahaan anda pernah atau mempunyai pengalaman melakukan
tuntutan hukum kepada LSM atau Organisasi Non-Pemerintah atau individu
Masyarakat yang melakukan protes dan mengajukan keluhan kepada
perusahaan anda?
භ Mengenai tata kelola/governance. Ketika tuntutan hukum diajukan oleh
perusahaan anda kepada pembela HAM atau individu dan kelompok
masyarakat sipil, apakah itu langkah paling akhir? Bagaimana proses
komunikasi sejauh ini sebelum tuntutan hukum dilakukan? Ketika tuntutan
hukum itu dilakukan, apakah itu dilakukan dibawah pengawasan level senior
manajemen?
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භ Mengenai due diligence. Bagaimana perusahaan anda menjamin bahwa
melakukan tuntutan hukum tidak akan merusak reputasi, operasi perusahaan
termasuk risiko terhadap keuangan perusahaan?
භ Mengenai tuntutan hukum. Tuntutan hukum seperti apa yang dilakukan
perusahaan kepada individu atau organisasi?
භ
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMBELA HAM
භ Apa ancaman dan tantangan yang dihadapi saat anda melakukan advokasi?
භ Siapa yang melakukan ancaman, serangan?
භ Apa indikasi yang menunjukan adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam
ancaman atau serangan yang dilakukan?
භ Apakah ada komunikasi dengan pihak perusahaan sebelum serangan terjadi?
භ Apa yang dilakukan untuk merespon dan atau menghadapi serangan
tersebut?
භ Apakah anda melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah
serangan?
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