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KATA PENGANTAR
Salam Adil dan Lestari!
Pasca Jokowi memenangi kontestasi Pilpres 2019, ia secara terbuka dan tanpa segan
memperlihatkan watak aslinya yang pro investasi. Agenda-agenda kerakyatan dibiarkan terdegradasi.
Pembungkaman dengan cara represi terhadap kebebasan berpendapat semakin menguat. Tangan
polisi dan militer dipergunakan untuk merepresi demonstrasi dan kebebasan berpendapat yang
lazim di negara demokrasi. Tidak hanya itu, kemenangan Pilpres juga membuat Jokowi mampu
berkompromi ciamik dengan parlemen.
Parlemen yang diharapkan bisa menjadi kekuatan untuk melakukan check and balances
terhadap eksekutif juga satu suara dan ikut serta menggerus reformasi. Ujung masa transisi dipergunakan
untuk melahirkan landasan legalitas untuk memperlemah penegakan hukum dan melayani
kepentingan investasi. Pengesahan RUU Perubahan UU KPK, RUU Sumber Daya Air dan RUU
Sistem Budidaya Pertanian menjadi simbolnya. Perlawanan rakyat dihentikan dengan represi, korban
jiwa dan luka berjatuhan. Mereka yang bersuara benar dipaksakan pemidanaannya. Atas nama
hukum semua yang bertentangan dengan pemerintah dibungkam.
Kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Keadaan ini menjadi sarana konsolidasi gerakan
sipil. Kelompok mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya bersatu dalam
satu demonstrasi dengan slogan #ReformasiDikorupsi. Hampir semua kota diwarnai demonstrasi.
Gelombang demonstrasi ini bagi WALHI sebuah cermin positif yang memperlihatkan masih ada asa
untuk Indonesia adil dan lestari. Indonesia yang lepas dari situasi krisis multidimensi.
Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja, berikut proyeksi dan tawaran diskursus alternatif akan
disajikan dalam publikasi tahunan Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai
Krisis Multidimensi. Publikasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak memperburuk
kondisi krisis. Selanjutnya, publik dapat sadar bahwa mengandalkan investasi guna mencapai target
angka pertumbuhan tidak relevan dengan capaian kesejahteraan untuk segenap bangsa Indonesia.
Demikian Tinjauan Lingkungan Hidup ini kami hadirkan pada khalayak, khususnya bagi kelompok
mahasiswa dan pelajar yang membuat asa ini terus bertahan. Ekonomi-politik yang dikuasai oligarki
harus bersama kita taklukkan. Selamat membaca dan terus berjuang bersama untuk Indonesia adil
dan lestari.

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2020
Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi

Jakarta, Januari 2020
Eksekutif Nasional WALHI

i

Nur Hidayati
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI
Kata Pengantar....................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................ ii
Daftar Gambar..................................................................................................... iv
Daftar Tabel............................................................................................................v
BAB I Pendahuluan............................................................................................... 1
BAB II Krisis Multidimensi di Tahun Politik............................................................. 4
A. Manuver Pemindahan Ibu Kota ................................................................................. 4
1. Memindah Beban Ekologis Jakarta ke Kalimantan Timur............................ 4
2. Ibu Kota Negara di Tengah Indonesia............................................................... 5
3. Ilusi Pemerataan Ekonomi Rencana Pemindahan Ibu Kota.......................... 5
4. Bebas Dari Bencana?........................................................................................... 6
B. Krisis dan Ancaman Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Indonesia............ 7
1. Kawasan Ekonomi Khusus; Malapetaka Wilayah Pesisir Kita....................... 7
2. Dongeng Kedaulatan Laut di Natuna................................................................ 8
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Mandat RPJMN 2020-2024........................ 9
4. Legalisasi Perusakan Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Melalui RZWP3K........ 9
C. Potret Bencana Ekologis di Indonesia.................................................................. 11
1. Trend Kebencanaan........................................................................................... 11
2. Refleksi Kebencanaan 2019.............................................................................. 12
2.1 Banjir Bandang dan Tanah Longsor................................................... 12
2.2 Karhutla di Sumatera dan Kalimantan............................................... 12
2.3 Penyintas Pasigala Terlantar di Huntara............................................ 13
D. Memperpanjang Krisis dalam Proses Legislasi di Masa Transisi........................ 13
1. Legislasi Transaksional di Ujung Masa Jabatan............................................. 14
2. Massa Aksi Hentikan Proses Legislasi RUU Kontroversial.......................... 16
3. Negara Hukum yang Membahagiakan Investor?.......................................... 18
E. Problematika Penegakan Hukum Lingkungan....................................................... 18
1. Karhutla dan Kegagalan Penegakan Hukum.................................................. 19
2. Meruntuhkan Dominasi Investasi di Mahkamah Agung dan Peradilan
dibawahnya......................................................................................................... 21
F. Krisis Demokrasi dan Kondisi Pembela HAM......................................................... 24
1. Percobaan Pembunuhan Murdani................................................................... 25
2. Kematian Golfrid Siregar yang Penuh Misteri............................................... 25
G. Menguatnya Polarisasi, Menguntungkan Oligarki................................................. 28
1. Menguatnya Polarisasi...................................................................................... 28
2. Menguatnya Oligarki......................................................................................... 29
BAB III Menuju Kolaps?................................................................................................ 31
A. Legislasi Super Prioritas Pro Investasi...................................................................... 31
B. Merespon Krisis Iklim dengan Kebijakan Keliru.................................................... 34
1. Inkonsistensi Perencanaan Ketenagalistrikan................................................ 34
2. Perencanaan Tenaga Listrik Berlumur Batu Bara.......................................... 34
3. False Solution Krisis Iklim Berkedok Energi Bersih Terbarukan................ 36
4. Proyeksi Sektor Energi................................................................................................. 37

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2020
Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi

ISSN 2721-0790

ii

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2020
Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi

C. Perizinan Industri Ekstraktif Tingkatkan Potensi Bencana................................... 37
D. Kebijakan NDC Indonesia: Antara Komitmen dan Pengingkaran...................... 41
E. Ancaman PSN dalam Momentum Politik Daerah.................................................. 42
F. Dominasi Investasi dalam RKP 2020......................................................................... 48
1. Arah Kebijakan Pembangunan........................................................................ 48
2. Ekonomi.............................................................................................................. 48
3. Investasi dan Pembiayaan................................................................................. 49
4. Pengembangan Wilayah.................................................................................... 49
BAB IV Wacana Ekonomi dan Politik Alternatif................................................53
A. Ekonomi Nusantara vs Economic Growth.............................................................. 53
1. Dominasi Ekonomi dan Penguasaan Ruang.................................................. 53
2. Kegagalan Ekonomi Pertumbuhan (Economic Growth)............................... 54
3. Ekonomi Nusantara sebagai Jalan Alternatif................................................. 54
4. Beragam Praktik Ekonomi Nusantara............................................................ 55
4.1 Ekonomi Nusantara Masih Berdiri Kokoh........................................ 55
4.2 Ekonomi Nusantara Terancam Keberpihakan Negara pada
Investasi................................................................................................... 56
4.3 Eksistensi Praktik Ekonomi Nusantara Terancam Punah............... 57
5. Diskursus Ekonomi Nusantara........................................................................ 57
B. Politik Rakyat Sebagai Alternatif atas Krisis Politik di Indonesia......................... 58
1. Politik Alternatif ................................................................................................ 58
2. Partai Politik Alternatif sebagai Alat Perjuangan Politik.............................. 58
3. Gerakan Politik Hijau........................................................................................ 59
4. Tantangan dan Peluang..................................................................................... 60
C. Hukum Melayani Rakyat, Bukan Investasi.............................................................. 61
1. Melindungi Praktik Ekonomi dan Demokrasi Kerakyatan.......................... 61
2. Menagih Janji TAP MPR IX/2001................................................................... 62
3. Diskursus Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup........................................ 62
BAB V Rekomendasi............................................................................................64
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................66
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM ......................................................... 69
		

iii

DAFTAR GAMBAR
Aksi #ReformasiDikorupsi September 2019.......................................................... 2
Aksi #ReformasiDikorupsi September 2019.......................................................... 3
Peta Sebaran Hotspot di Kalimantan Timur.......................................................... 6
Peta Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus................................................................ 8
Peta Rencana Alokasi RWZP3K............................................................................10
Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana 2014-2019..........................................11
Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi......................................................12
Aktivitas Penyaluran Donasi #AksiAsap WALHI JAMBI...................................19
Grafik Hotspot Sepanjang 2019 .............................................................................20
Sebaran Hotspot Berdasarkan Provinsi dan Perizinan........................................21
Potret Golfrid Siregar...............................................................................................27
Perubahan Asumsi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RUPTL 2016-2019........34
Perbandingan Kapasitas Pembangkit dalam RUPTL 2018-2019.......................35
Peta Perizinan Industri Ekstraktif dalam Wilayah Rawan Bencana..................38
Overlay Peta Perizinan Pertambangan..................................................................38
Kerentanan Gempa dan Potensi Tsunami Pesisir Selatan Jawa..........................39
Rekapitulasi Bencana Sepanjang Januari 2020......................................................40
Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2020....................48

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2020
Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi

Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5.
Gambar 6.
Gambar 7.
Gambar 8.
Gambar 9.
Gambar 10.
Gambar 11.
Gambar 12.
Gambar 13.
Gambar 14.
Gambar 15.
Gambar 16.
Gambar 17.
Gambar 18.

iv

DAFTAR TABEL

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2020
Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi

Tabel 1. Tiga RUU Kontroversial yang Disahkan Pada Masa Transisi.................................................. 1
Tabel 2.Daftar Gugatan WALHI yang dikabulkan MA dan Peradilan dibawahnya.......................... 20
Tabel 3.Target dan Realisasi Produksi Batu Bara 2015-2020................................................................ 28
Tabel 4.Proyeksi PSN di Daerah Pelaksana Pilkada Serentak 2020..................................................... 44
Tabel 5. Luas Perizinan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan.................................... 56

v

BAB
I

PENDAHULUAN

Transisi Menuju Krisis Multidimensi
Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat dinamis dalam kehidupan bernegara. Momentum
pemilihan presiden melahirkan komposisi pemerintahan baru yang kembali dipimpin Joko Widodo.
Sejak masa kampanye, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden menempatkan isu
lingkungan hidup pada posisi marginal. Isu ini kalah populer dibanding isu politik identitas,
termasuk isu personal kedua pasang kandidat. Ketika debat capres dengan fokus isu lingkungan
hidup pun, debat kedua capres juga jauh dari kata memuaskan.
Pasca terpilih untuk kedua kali, Jokowi mengungkapkan ia tidak lagi memiliki beban. Ia seolah
ingin meyakinkan rakyat akan bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat sekuat-kuatnya.
WALHI melihat pernyataan tersebut mengkhawatirkan. Seolah pada periode pertama Jokowi tidak
sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Ada kepentingan berkompromi dengan
elit untuk tujuan Pilpres. Kekhawatiran lainnya, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi tidak
akan segan melupakan kepentingan rakyat.
Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 tidak sulit diduga karena ia menghadapi lawan yang
sama seperti Pilpres 2014. Proses elektoral menghabiskan sumber daya negara sangat besar dan
diwarnai gelombang protes besar berakhir antiklimaks. Prabowo Subianto, sang rival bergabung
dalam struktur kabinet sebagai menteri pertahanan. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet tidak
menurunkan polarisasi rakyat yang sudah terlanjur meruncing selama periode kampanye dan pasca
pengumuman hasil Pilpres.

Jokowi masih mengukur capaian pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi secara
makro berbasis angka. Cara ukur ini tidak relevan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Ada klaim penurunan kemiskinan, tapi metode penghitungannya menggunakan standar
yang rendah. Penetapan garis kemiskinan menggunakan standar yang rendah, yaitu US$25
perkapita/bulan, atau sekitar US$0,83 perkapita/hari. Angka tersebut jauh lebih rendah dari
standar perhitungan versi Bank Dunia garis sebesar US$60 perkapita/bulan atau US$2
perkapita/hari. Apabila penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada standar Bank Dunia,
maka jumlah warga miskin di Indonesia akan jauh lebih besar. Penggunaan standar Bank Dunia
akan menghasilkan sekitar seperempat (atau sekitar 65 juta orang) warga Indonesia berada sedikit
di atas garis kemiskinan nasional.
Posisi neraca perdagangan yang tidak baik serta rendahnya investasi asing menjadi momok
bagi pemerintahan pertama Jokowi. Kondisi ini memicu dikeluarkannya 16 paket ekonomi.
Keenam belas paket ekonomi tersebut berisi deregulasi dan debirokratisasi untuk investasi. Kondisi
ini semakin menjauhkan kebijakan ekonomi Jokowi dari kepentingan rakyat. Puncaknya terjadi
di quartal akhir 2019. Presiden dan DPR melakukan persetujuan bersama untuk mengesahkan
beberapa RUU yang tidak berdampak bagi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Pengesahaan
RUU Perubahan UU KPK, RUU Sumber Daya Air dan RUU Sistem Budidaya Pertanian
menunjukkan keberpihakan pemerintah dan parlemen pada agenda-agenda korporasi dan praktik
kotor korupsi. Beberapa RUU pro investasi yang gagal disahkan bukan karena itikad baik pemerintah
atau parlemen. Gagalnya pengesahaan RUU tersebut karena adanya perlawanan kelompok
masyarakat sipil.
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Pertumbuhan Ekonomi (growth) ala Jokowi
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Pasca pelantikan Jokowi di periode kedua, upaya menggunakan instrumen hukum untuk
melayani investasi dan melancarkan agenda korporasi terus menguat. Gagasannya dilakukan dengan
rencana penerbitan omnibus law yang akan menghilangkan ketentuan-ketentuan dari berbagai
undang-undang yang menghambat investasi. Proses penyusunan RUU omnibus law dilakukan oleh
task force yang dipimpin Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Beberapa poin krusial yang
akan diatur diantaranya pembatasan pelibatan masyarakat dan penghapusan sanksi pidana dalam
proses penegakan hukum lingkungan.

Reformasi Dikorupsi
Berbagai upaya sistematis pemerintahan untuk membajak agenda reformasi memicu
gelombang protes masyarakat, terutama kelompok mahasiswa dan pelajar. Slogan yang dipergunakan
#ReformasiDikorupsi.

Gambar 1 : Aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 di depan Gedung DPR MPR Senayan Jakarta | Dok. WALHI
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Kelompok mahasiswa, pelajar dan jaringan masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia melakukan
demonstrasi. Demonstrasi yang lazim dalam kehidupan demokrasi direpresi. Penangkapan ratusan
orang, hilangnya nyawa dua orang mahasiswa dan 2 orang pelajar memperlihatkan watak represif
Negara melalaui aparat keamanan. Kondisi ini membuktikan kualitas demokrasi kita menurun.
Selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019) indeks demokrasi Indonesia berada di bawah Malaysia,
dimana posisi Indonesia jatuh secara signifikan dari posisi 48 pada tahun 2016 ke posisi 68 pada
tahun 2017.1
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Krisis Multidimensi
Tahun 2019 menunjukkan krisis ekologis tidak kunjung membaik. Kuantitas bencana
hidrometeorologis terus meningkat. Kerugianya pun tidak sedikit. Begitu halnya kondisi konflik
agraria. Proses resolusi konflik yang tidak jelas, ditambah ambisi infrastruktur pemerintah melalui
proyek strategis nasional menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia. Kriminalisasi atau
pemidanaan yang dipaksakan terhadap petani, aktivis pro demokrasi dan lingkungan jadi ekses yang
tidak dapat dihindari.
1. https://www.eiu.com/topic/democracy-index, diakses pada 25 Januari 2019.
Economist Intelligence Unit, di tahun 2017-2019 Indonesia menempati posisi 68, 64, 64 berturut-turut, dari 167 negara di dunia.

Gagasan pemindahan ibu kota tiba-tiba muncul pasca Pilpres. Rencana ini diperkirakan
membutuhkan biaya sebesar 466 triliun rupiah, atau setara dengan US$33 milyar. Besarnya biaya
pemindahan ibu kota menimbulkan pertanyaan, apa yang harus digadaikan dari negara ini untuk
memenuhi ambisi tersebut. Belum lagi potensi dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan
dari pembangunan. Pembangunan ibu kota baru akan menyebabkan tapak-tapak eksploitasi ekologis
(ecological footprints) bertambah.
Kemunduran demokrasi dan pemenuhan HAM memperlihatkan Indonesia tidak sedang
baik-baik saja. Tahun 2019 menjadi masa transisi yang akan memperparah krisis multidimensi yang
sudah terjadi. Kekuatan politik alternatif serta narasi tanding tentang jalan kesejahteraan sangat
dibutuhkan untuk meng-counter kuasa oligarki atas ekonomi dan politik.

Gambar 2 : Aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 di depan gedung DPR MPR,
mahasiswa dan pelajar dupukul mudur hingga jembatan semanggi Jakarta | Dok. WALHI
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Detil uraian di atas akan disajikan dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur
Investasi, Menuai Krisis Multidimensi. Sajian ini diharapkan mampu membawa publik melihat
permasalahan secara komprehensif. Sehingga kelompok yang membawa inisiatif pulihkan Indonesia
terus meluas, membesar dan mampu menciptakan Indonesia yang adil dan lestari. Tidak ada lagi
ruang untuk model ekonomi-politik kapitalistik neoliberal.
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BAB
II

KRISIS MULTIDIMENSI
DI TAHUN POLITIK

A. Manuver Pemindahan Ibu Kota

1. Memindah Beban Ekologis Jakarta Ke Kalimantan Timur
Argumentasi pemindahan ibu kota negara karena kondisi Jakarta yang terlalu overload dan
untuk mengurangi sebagian beban pulau Jawa ke Kalimantan Timur tidak akan mengurangi
beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan
beban ekologis yang ada di Jakarta dan Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya.
Pemindahan tempat kerja PNS, pusat perkantoran dan tambahan tempat hiburan serta buangan
emisi akan membuat Kalimanta Timur padat. Kondisi overload Jakarta disebabkan oleh
penataan ruang yang tidak dipersiapkan dengan baik dan pembangunan infrastruktur yang
mengikuti pertumbuhan penduduk. Ledakan penduduk Jakarta dalam tiga dekade terakhir
dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sentralistik, dimana transaksi dari eksploitasi dan
aktivitas ekonomi di provinsi lain secara terpusat di Jakarta. Bonus demografi dan perampasan
ruang hidup masyarakat di luar Jakarta memicu urbanisasi besar-besaran ke Jakarta, menjebak
masyarakat yang agraris sebagai produsen menjadi pekerja dalam dunia baru Jakarta. Model
pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur.
Kondisi lingkungan Kalimantan Timur pasca penempatan ibu kota baru akan menjadi lebih
parah dari Jakarta, karena beban lingkungannya akibat eksploitasi industri ekstraktif seperti
tambang, perkebunan, akan ditambah dengan pembangunan infrastruktur ibu kota yang akan
memfragmentasi bentang alam dan sistem hidrologis.

2. https://finance.detik.com/properti/d-4681152/resmi-jokowi-putuskan-ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim, diakses pada 26 Januari 2020.
3. https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/jokowi-resmi-tetapkan-dua-kabupaten-di-kaltim-calon-ibu-kota-baru-indonesia, diakses pada 26 Januari 2020.
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Jokowi dalam rapat terbatas kabinet pada 29 April 2019 secara tiba-tiba mengumumkan
rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Rapat ini dilangsungkan tepat 12 hari pasca Pilpres.
Dalam rapat tersebut pilihan lokasi pengganti Jakarta sebagai ibu kota diarahkan ke Kalimantan,
opsinya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Empat bulan kemudian tepatnya 26 Agustus
2019, Jokowi secara resmi menetapkan lokasi pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan
Timur.2 Selanjutnya, lokasi yang dipersiapkan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.3
Wacana pemindahan ibu kota mendapat perhatian besar dari publik karena selama kampanye
Pilpres Jokowi sama sekali tidak menjadikannya sebagai salah satu janji politik. Beberapa alasan
pemindahan ibu kota juga cenderung tidak rasional dan dilakukan secara terburu-buru tanpa
perencanaan matang. Kebutuhan dana pemindahan ibu kota sangat besar sekitar 466 triliun rupiah.
Kondisi perekonomian sedang tidak sedang baik-baik saja, tentunya lebih tepat dialokasikan untuk
kebutuhan rakyat. Walaupun Pemerintah menyebutkan, beban yang ditanggung hanya 19,2% dan
sisanya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan ditanggung
pihak swasta. Namun skema ini akan berimplikasi melahirkan kondisi serupa seperti Jakarta. Ibu
kota akan menjadi milik swasta dan rakyat hanya jadi penonton kemegahannya.
Alasan pemindahan ibu kota menurut pemerintah dikarenakan pertimbangan; (1) kondisi
Jakarta yang terlalu overload; (2) rawan bencana; (3) pemerataan ekonomi; dan (4) posisi wilayah
calon ibu kota baru yang berada di tengah. Menurut WALHI, 4 (empat) argumen pemerintah untuk
melakukan pemindahan ibu kota tidak rasional, mengada-ada dan bukan bagian dari solusi masalah.
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Hal ini justru akan memperparah daya rusak lingkungannya karena eksploitasi bahan baku
untuk pembangunan infrastruktur ibu kota yang akan membabat hutan dan mengeksploitasi
kawasan karst di Kalimantan. Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau
lain karena akan adanya kemungkinan pemerintah mengambil skema landswap terhadap izin
pertambangan, perkebunan dan konsesi kayu di wilayah ibu kota. Pemerintah akan menghindari
pembelian terhadap aset atau ganti rugi hak kelola perusahaan akan memilih mencarikan lahan
pengganti di lain.

2. Ibu Kota Negara di Tengah Indonesia
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		 Hasil kajian koalisi masyarakat sipil tahun lalu menunjukan bahwa pada wilayah yang
direncanakan sebagai areal ibu kota dan ring areanya, paling tidak ditemukan sekitar 154
perizinan milik perusahaan yang terdiri dari 144 izin tambang, 4 izin HTI/HPH dan 6 HGU
perkebunan.
		 Rencana ibu kota yang luasnya mencapai 180.965 hektar, dibagi mejadi tiga ring. Ring satu
seluas 5.644 hektar atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar untuk
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang direncanakan sebagai
Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluas
5.644 hektar seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM, sementara ring dua seluas 42.000
hektar mencakup konsesi PT. IHM dan PT. IKU. Kawasan Ibu kota ini juga akan tumpang tindih
dengan 203.720 hektar izin pertambangan.
		 Pemilihan lokasi untuk ibu kota baru memang berada di tengah Indonesia. Akan tetapi,
pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru yang diwacanakan pasca Pilpres dan ditetapkan
setelah pengumumaan keputusan KPU melahirkan kecurigaan. Lokasi calon ibu kota baru
yang berada dalam konsesi keluarga rival Jokowi dicurigai sebagai alat paksa dan traksaksional
konsolidasi politik.
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3. Ilusi Pemeratan Ekonomi Rencana Pemindahan Ibu Kota
		 Menurut pemerintah pemindahan ibu kota berdampak pada pemerataan ekonomi. Bappenas
kemudian merilis laporan tentang dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota. Dalam laporan
disebut adanya peningkatan investasi riil sebesar 47%, peningkatan Product Domestic Bruto
(PDB) sebesar 7,3 persen, peningkatan pendapatan 14 persen dan pembukaan kesempatan
kerja sebesar 6 persen. Angka proyeksi pertumbuhan dan peningkatan sebesar itu hanya akan
dirasakan oleh Kalimantan Timur dan bersifat temporer.
		 Argumen bahwa pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan akan mengurangi angka
kemiskinan di lokasi baru tidak tepat. Justru kemiskinan di Kalimantan hanya 5,98 persen, jauh
lebih rendah dibanding angka kemiskinan di Jawa sebesar 8,79 persen. Jadi apakah kemiskinan
di Jawa akan di pindahkan ke Kalimantan?
		Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati
memandang pemindahan ibu kota bukan langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan. Menurutnya pemindahan Ibu Kota tidak berkorelasi dengan pemerataan ekonomi.
Hal tersebut terbukti pada posisi Putrajaya-Kuala Lumpur Malaysia dan New York-Washington
Amerika.
		
Pemerataan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial adalah kewajiban negara.
Pemerataan bisa dilakukan dengan ada atau tidaknya pemindahan ibu kota. Pengalaman kelam
selama 30 tahun di masa orde baru bisa jadi pembelajaran pada sisi ekonomi. Pemerintahan
terpusat (sentralisasi) yang dipraktikkan Soeharto menumpuk anggaran ke Jawa, terutama Jakarta.
Daerah hanya menikmati bagian kecil dari eksploitasi pemerintah pusat atas kekayaan mereka.
Pasca reformasi terjadi pelimpahan wewenang kepada daerah (desentralisasi) melalui UU
Otonomi Daerah. Melalui otonomi daerah seharusnya pemerintah mampu menyusun kebijakan
pemerataan ekonomi secara serius. Perlu digarisbawahi, pemindahan ibu kota tidak ada
relevansinya dengan pemerataan. Keseriusan daerah mengentaskan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan dan dominasi ekonomi segelintir elit adalah kunci dari pemerataan itu.

Gambar 3 : Peta sebaran hotspot di Kalimantan Timur 1 Januari s/d 12 Desember 2019
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4. Bebas Dari Bencana?
		 Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, masyarakat Jakarta menaruh harapan besar kepada
Jokowi untuk membenahi Jakarta dari kemacetan dan banjir. Belum selesai masa jabatannya,
Jokowi kemudian mencalonkan sebagai presiden dengan alasan bahwa pembenahan Jakarta
tidak cukup oleh gubernur saja. Satu periode telah berlalu sebagai presiden, Jokowi belum
menunjukan keberhasilan membenahi Jakarta. Sesaat setelah memastikan dirinya menjabat
untuk dua periode, Jokowi memilih meninggalkan Jakarta dengan memindahkan ibu kota.
		 Jakarta dan rakyatnya ditinggalkan menghadapi ancaman banjir yang terus meningkat setiap
tahunnya. Bagaimana dengan istana di Kalimantan Timur?
		 Kalimantan Timur ternyata bukanlah daerah yang bebas dari bencana. Widjo Kongko, ketua
Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan bahwa tiga kecamatan di
lokasi ibu kota baru sepanjang 40 kilometer, pantainya menghadap Selat Makasar dengan potensi Smong Megathrust Sulut dengan ancaman tsunami kecil-sedang. Hal lain, smong nontektonik
dari longsor juga perlu diperhitungkan.
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		 Sehingga kajian detail lindu-smong untuk pesisir Kalimantan Timur perlu dilakukan dari
sumber Megathrust Sulut, Backarc Bali, dan sesar atau potensi longsor dasar laut curam Selat
Makassar. Bahkan dalam bulan yang sama ketika Jokowi blusukan ke lokasi calon ibu kota, gempa
melanda Kalimantan Timur. Momok bencana ekologis kebakaran hutan dan asap yang terus
melanda kalimantan tidak lepas dari Kalimantan Timur. Sepanjang tahun 2019 WALHI memindai
2.876 titik api di Kalimantan Timur.
		 Pemindahan ibu kota bukanlah atas dasar alasan-alasan di atas. WALHI melihat belum ada
kajian mendalam oleh pemerintah sebelum keputusan penentuan lokasi ibu kota baru, baik itu
kajian atas urgensi pemindahan ibu kota maupun dampak dan beban yang akan ditanggung
lokasi yang ditentukan. Kajian-kajian yang direncanakan justru dibuat untuk melegitimasi
keputusan politik yang telah diambil oleh Presiden Jokowi.

B. Krisis dan Ancaman Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil Indonesia
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Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.000 pulau
dengan luas wilayah lautan mencapai 3,25 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 2,55 juta
km2. Selain itu Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km2, dengan hutan bakau seluas
3,4 juta hektar. Potensi sangat besar wilayah pesisir dan laut seharusnya mampu membawa kembali
kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Jokowi. Ironisnya, visi
poros maritim dunia dalam realisasinya justru melahirkan kebijakan yang memperparah kondisi
krisis pesisir, laut dan pulau kecil.
Dari total 3,4 juta hektar hutan bakau di wilayah pesisir, lebih dari separuhnya sebesar 1,8
juta hektar dalam kondisi rusak. Sebagian besar kerusakan ekosistem hutan bakau tersebut karena
abrasi, tambang pasir, reklamasi, proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan ekonomi khusus.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 29 ribu hektar daratan hilang di
pesisir utara pulau Jawa karena rusaknya ekosistem pesisir yang mempercepat abrasi. Kenaikan
permukaan air laut akibat krisis iklim mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil. WALHI Sumatera
Selatan dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 mencatat ada 2 pulau kecil tenggelam (Pulau
Betet dan Gundul) dan 23 pulau kecil lainnya berpotensi tenggelam akibat krisis iklim. Catatan
itu baru di Sumatera Selatan, belum ditambah Provinsi lain dengan pulau-pulau kecil yang ikut
terancam tenggelam. Sayangnya dalam kebijakan pesisir, laut dan pulau kecil, pemerintah justru
mengedepankan perluasan investasi dengan ragam proyek infrastrukturnya seperti Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Kondisi krisis dan ancaman pada ekosistem pesisir ke depan akan
semakin masif melalui regulasi pro investasi.
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1. Kawasan Ekonomi Khusus; Malapetaka Wilayah Pesisir Kita
Belum lama, Presiden Joko Widodo kembali menetapkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
baru yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dengan terbitnya PP No 68 Tahun 2019, KEK
Likupang di Sulawesi Utara dengan PP No 84 Tahun 2019 dan terakhir adalah KEK Kendal
di Jawa Tengah dengan PP No 85 Tahun 2019. Dengan penambahan KEK baru, berarti
pemerintah telah membentuk sebanyak 15 KEK di Indonesia dengan status 11 KEK telah
beroperasi (Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, Arun Lhokseumawe,
Tanjung Kelayang, Bitung, Morotai, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Sorong) dan 4 KEK sedang
dalam proses pembangunan (Tanjung Api-Api, Singhasari, Kendal, Likupang).4

4. https://kek.go.id/peta-sebaran-kek, diakses 25 Januari 2020.

Gambar 4 : Peta persebaran kawasan ekonomi khusus

2. Dongeng Kedaulatan Laut di Natuna
		 Konflik di Laut Natuna sempat heboh dan menimbulkan berbagai respon publik. Pemerintah
dianggap “belum serius” merespon aktivitas ilegal kapal-kapal asing di perairan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Kapal penangkap ikan dari China dengan kawalan kapal Coast Guard diduga
melakukan pelanggaran ZEE dengan memasuki Perairan Natuna pada tanggal 31 Desember
2019. Kapal-kapal asing tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yang
menjadi teritori Indonesia.
		 Isu ini bahkan dikaitkan dengan jumlah Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah Indonesia
terhadap China yang berujung pada banyaknya sindiran publik yang menegasikan keberanian
pemerintah Indonesia terhadap pemerintah China. Menteri Luar Negeri telah mengingatkan
dan mengirimkan nota protes agar pemerintah China patuh terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan UNCLOS 1982 tentang batas teritori.

5. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200106201021-92-462915/jokowi-tetapkan-3-kawasan-ekonomi-baru-demi-genjot-investasi, diakses 20 Januari 2020.
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Jika melihat kembali 5 (lima) arahan Presiden RI yang juga menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024,
investasi adalah target utama pemerintah. Searah dengan pengembangan KEK ini yang bertujuan
untuk meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan
juga sebagai model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa.
Hampir semua KEK yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam proses pengembangan,
dilakukan dengan model kerjasama dengan pihak swasta atau konsorsium antara korporasi
Swasta dan BUMN/BUMD. Pemerintah mengklaim bahwa ke 15 KEK telah merealisasikan
investasi mencapai 22,2 Triliun dengan penyerapan tenaga kerja hingga 8.686 orang per akhir
tahun 2019.5
Keseluruhan KEK yang berada di wilayah pesisir akan menjadi ancaman terhadap
ekosistem disekitarnya. Hal tersebut karena KEK membutuhkan lahan skala luas, pelabuhan,
jalan penghubung hingga pembangkit listrik. Sebelas KEK yang sudah beroperasi telah menunjukkan bukti terjadinya perubahan fungsi lindung kawasan pesisir.
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Hingga awal Januari 2020, pemerintah Indonesia terus melakukan beberapa upaya diplomasi
dengan China agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas hingga ke Natuna. Indonesia dan
China sepakat mengedepankan diplomasi dengan mengimpelementasikan Declaration on the
Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Usulan pemerintah Indonesia adalah zero
draft code of conduct South China Sea yang menjadi senjata bagi diplomasi Indonesia yaitu
menciptakan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan mengelola insiden jika
memang insiden terjadi dan tidak dapat dihindari.6
Singgungan yang lebih dalam adalah tentang sikap dan tindakan pemerintah Indonesia yang
mengusir kapal-kapal tersebut. Kapal penangkap ikan yang menangkap ikan secara ilegal yang
berhasil diusir, justru semakin menunjukkan kelemahan Indonesia terhadap China karena tidak
dilakukan penangkapan, dan bisa saja kejadian seperti ini akan terjadi lagi di waktu-waktu yang
akan datang. Kedaulatan atas wilayah perairan laut harus kita tunjukkan kepada negara lain.
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3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Mandat RPJMN 2020-2024
		 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) merancang percepatan
pembangunan ekonomi nasional dengan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Luas laut Indonesia mencapai 70% dari total luas wilayah Indonesia tidak dapat dikendalikan
secara sentralistik sehingga dibutuhkan WPP dengan menguatkan data stok perikanan dan
kelembagaannya.
		 WPP sebagai basis spasial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat
dalam RPJMN 2020–2024 khususnya pada agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi yang
menjadi Program Prioritas Nasional tentang Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.
Mewujudkan program prioritas ini dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu meningkatkan
ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan, penataan ruang laut dan rencana zonasi
pesisir, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu dan nilai tambah produk
kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha dan
akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil, dan terakhir meningkatkan
sumber daya manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta data base kelautan dan
perikanan.
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4. Legalisasi Perusakan Pesisir, Laut dan Pulau Kecil Melalui RZWP3K
		 Di penghujung tahun 2019, ratusan masyarakat nelayan melakukan aksi penolakan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alasan mendasar masyarakat nelayan
melakukan penolakan karena menganggap Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tidak berpihak
kepada masyarakat kecil yang berada di pesisir.
		 Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dianggap masih terus mengakomodir pertambangan
timah di laut padahal wilayah tersebut menjadi tempat nelayan menangkap ikan dan juga
merupakan potensi pariwisata yang sangat potensial. Masyarakat nelayan bersama WALHI
Kepulauan Bangka Belitung mendorong agar zona 0–4 mil wilayah perairan laut harus
dibebaskan dari aktivitas pertambangan timah dan juga industri ekstraktif lainnya yang
berpotensi merusak dan/atau menghancurkan ekosistem dan juga kehidupan nelayan.
Perairan 0 – 4 mil adalah wilayah tangkap nelayan kecil/tradisional yang harus segera dilindungi
dari kepentingan oligarki tambang dan pariwisata yang berbasis investasi besar Swasta dan/atau
Utang Luar Negeri (ULN).
		 Pada kasus Sumatera Selatan, Peraturan Daerah tentang RZWP3K memberi legitimasi
atas pembangunan KEK Tanjung Api-Api. Pembangunan KEK ini menjadi ancaman terhadap
kawasan Taman Nasional Sembilang yang berada di pesisir Sumatera Selatan.

6. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all, diakses 20 Januari 2020.

Taman Nasional Sembilang merupakan perwakilan hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan
hutan riparian. Ribuan burung migran yang berasal dari Siberia dan Rusia berdatangan setiap
tahunnya antara bulan September – November. Aktivitas migrasi burung-burung tersebut
terancam hilang jika pembangunan KEK Tanjung Api-Api terus dijalankan dan juga akan berdampak pada ekosistem hutan bakau di sekitar Taman Nasional Sembilang.

Pembangunan KEK Tanjung Api-Api juga akan berdampak pada 12 desa di 2 kecamatan yang
mayoritas penduduknya adalah nelayan. Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin adalah desa terluas dengan luas 178.369,20 Hektar dan sebagian besar wilayahnya
adalah merupakan Taman Nasional Sembilang. Jumlah penduduknya 4.384 jiwa dan ekosistemnya
terdiri dari hutan rawa dan bakau yang akan terancam hilang dan menjadi bencana ekologis jika
pembangunan KEK terus dilanjutkan.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Perda RZWP3K yang disahkan pada Mei 2019 memuluskan
jalan bagi proyek reklamasi pesisir seluas 3.711,51 hektar. Demi memuluskan reklamasi tersebut,
Pemerintah Daerah mengalokasikan kawasan tambang pasir seluas 26.168 hektar terbagi dalam
3 blok (Spermonde, Flores, dan Teluk Bone). Proyek reklamasi dan tambang pasir menjadi
malapetaka bagi masyarakat pesisir di 6 (enam) kabupaten/kota Sulawesi Selatan.7
Catatan lain dari praktik akomodosi investasi buruk dalam Dokumen RZWP3K terjadi
di Provinsi Bali. Ada empat proyek besar terdiri dari reklamasi teluk Benoa seluas 700 hektar,
perluasan kawasan bandara seluas 147 hektar, perluasan pelabuhan dan pembangunan sport hub
seluas 50 hektar. Tiga dari empat proyek yang mengancam kawasan pesisir Bali tersebut masuk
dalam dokumen draft RZWP3K Provinsi Bali. Dokumen RZWP3K Bali dalam prosesnya
tidak partisipatif dan meniadakan pertimbangan potensi bencana di wilayah Bali Selatan,
termasuk kawasan teluk Benoa dan sekitarnya.8
7. Catatan Akhir Tahun 2019 WALHI Sulsel “Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan”. Halaman 37
8. Siaran Pers WALHI dan For BALI, Tanpa Beban Masa Lalu, Mampukah Jokowi Batalkan Megaproyek di Kawasan Bencana? Dirilis 13 Agustus 2019
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Gambar 5 : Peta rencana alokasi ruang RZWP3K Kawasan Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat dan daerah-daerah terdampak
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C. Potret Bencana Ekologis di Indonesia
Pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BMKG tanggal
23 Juli 2019 di Istana Negara, Presiden Jokowi memberikan
tiga arahan penting terkait kerawanan bencana di Indonesia.
Pertama, dalam rangka mengurangi risiko-risiko yang ada kebijakan
nasional dan daerah harus berkesinambungan, harus sensitif,
harus antisipatif, terhadap kerawanan bencana yang kita miliki.
Kedua, hubungan pusat dan daerah harus terjalin dengan baik
hal ini mengacu pada pembangunan infrastruktur di kawasankawasan yang rawan bencana, presiden ingin BMKG bersikap
tegas kepada pemerintah daerah terkait zonasi daerah rawan
bencana. Ketiga, pendidikan kebencanaan harus disampaikan
secara masif kepada masyarakat khususnya pendidikan
kebencanaan di sampaikan secara intensif di sekolah sekolah
mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Cukupkah pernyataan tersebut menyelamatkan bangsa
Indonesia dari bencana ekologis? Tentunya tidak, karena
menjawab persoalan kebencanaan tidak cukup melalui pernyataan
belaka. Dibutuhkan tindakan dan kebijakan nyata dari negara yang
diwakili oleh pemerintah. Untuk membuktinya, maka kami akan
uraikan secara sistematis dari olahan berbagai data sekunder.
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1. Trend Kebencanaan
		 Pada tahun 2019, BNPB mencatat ada 3.768 kejadian
bencana, sedangkan pada tahun 2018 terjadi 2.572 kejadian
bencana. Data di atas memperlihatkan kejadian bencana pada
2019 lebih tinggi dari kejadian bencana 2018. Selanjutnya,
grafik perbandingan antara kejadian bencana di atas diketahui
sejak 2014 kejadian bencana hidrometerologi jauh dominan
dibandingkan dengan bencana geologi. Trend kenaikan
kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat dari
interaksi dan pengaruh parameter-parameter meteorologi
(cuaca, kelembapan, suhu, awan, angin, penguapan, hujan,
penyinaran) sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim.
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Gambar 6 : Perbandingan jumlah kejadian bencana di periode pertama pemerintahan
Jokowi tahun 2014-2019. Diolah dari data BNPB.

“

Ini rawan gempa,
lokasi ini rawan banjir,
jangan dibangun bandara,
jangan dibangun bendungan,
jangan
dibangun
p er uma han.Tegas-tegas
harus disampaikan. Jangan
sampai kita mengulangulang sebuah kesalahan yang
sudah jelas.
Presiden Joko Widodo

“

Gambar 7 : Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi pada periode pertama pemerintahan
Jokowi 2014 s/d 2019. Diolah dari data BNPB.

2. Refleksi Kebencanaan 2019
		 Pada bagian ini akan direfleksikan beberapa kejadian bencana sepanjang 2019 dan kondisi
penyintas. Detilnya dapat dilihat pada bagian di bawah.
2.1. Banjir Bandang dan Longsor
Pada 2019 terdapat beberapa peristiwa bencana banjir yang menjadi sorotan antara lain:
1. Banjir bandang di Bengkulu pada bulan April 2019 yang mengakibatkan 24 orang
meninggal dunia, 4 orang hilang, 2 orang terluka dan 12.000 orang terpaksa mengungsi.
Alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan menjadi salah satu penyebab
bencana ini.
2. Banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada bulan Juli 2019 yang berdampak kepada
5847 kepala keluarga atau 22.573 orang menjadi korban. Alih fungsi menjadi perkebunan
sawit dan pertambangan menjadi pemicu utama banjir di Konawe Utara.
3. Banjir di Sentani, Papua, pada bulan Maret 2019 yang mengakibatkan 112 orang meninggal
dunia, 17 orang hilang, 153 orang luka berat, 768 orang luka ringan, 4273 warga terpaksa
mengungsi, dengan total 11.725 keluarga terdampak. Alih fungsi lahan dan pembalakan
4. liar di Cagar Alam Cycloop menjadi salah satu penyebab bencana ini.
2.2. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Musim kemarau tahun 2019 diwarnai dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
Kalimantan dan Sumatera. Perubahan fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit skala
besar sejak beberapa dekade yang lalu membuat kedua pulau tersebut menjadi langganan
karhutla tiap tahunnya.
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Selanjutnya, BNPB juga mencatat rincian kerugian akibat kejadian bencana pada 2019, yaitu
587 orang meninggal dunia dan hilang, 3.419 orang luka-luka. Selanjutnya, terdapat 6,1 juta
orang terdampak dan mengungsi, 73.427 unit rumah rusak, dan 2.017 unit fasilitas umum
rusak. Sedangkan pada tahun 2018, telah terjadi 2.572 kejadian bencana yang menyebabkan
4.814 orang meninggal dan hilang, 21.083 orang luka-luka, 10.239.533 orang terdampak dan
mengungsi, 320.165 unit rumah rusak, dan kerusakan 2.699 unit fasilitas umum. Namun jumlah
kerugian materi dan non-materi kejadian bencana tahun 2018 mengalami kerugian yang lebih
besar dibanding dengan tahun 2019. Lebih tingginya kuantitas kerugian akibat kejadian bencana
pada 2018 karena pada tahun tersebut terjadi tiga kejadian bencana dahsyat; gempa bumi
NTB; tsunami, gempa dan likuifaksi Sulawesi Tengah; dan tsunami Selat Sunda di Banten dan
Lampung.
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Di tahun 2019 ditambah dengan musim kemarau panjang karena fenomena cuaca El Nino
memperparah kebakaran hutan dan lahan, dan dampaknya hampir mengimbangi kejadian
karhutla di tahun 2015.
Bank Dunia dalam laporannya9 menyatakan kebakaran hutan dan lahan di tahun
2019 mangakibatkan sekitar 900 ribu orang mengalami gangguan pernapasan, sekitar USD
157 Juta kerugian langsung dari aset, dan USD 5 Miliar dari gangguan aktivitas perekonomian
akibat dari kebakaran hutan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Riset dari
AGU10 (American Geophysics Union) tahun 2019 dengan melakukan pemodelan data
spasial pengelolaan lanskap gambut saat ini, memperkirakan setiap tahunnya sekitar 36.000
jiwa di Indonesia berpotensi meninggal dunia akibat ekses dari kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
2.3. Penyintas Pasigala Terlantar di Huntara
Sudah setahun lebih sejak kejadian bencana gempa dan likuifaksi di Palu, Sigi dan
Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah terjadi. Bencana ini menjadi salah satu contoh
bangaimana pembangunan yang mengabaikan kajian ilmu pengetahuan dapat memberikan
dampak yang sangat destruktif.
Akademisi sudah pernah melakukan riset sejak tahun 2017 dan ekspedisi Sesar Palu
Koro dan hasilnya yang menggambarkan peta rawan bencana dimana banyak patahan Sesar
namun tidak diindahkan. Kini dalam penyusunan RTRW pasca bencana gempa dan
likuifaksi pemerintah Palu sudah harus memperhatikan peta rawan bencana dan melibatkan
akademisi, pemerintah nasional dan daerah, BMKG dan pihak terkait termasuk masyarakat
seperti arahan Presiden Jokowi di poin kedua pada Rakorda BMKG 2019.
Kini Pasigala tengah memulihkan diri, namun masih banyak terfokus pada
pembangunan infrastruktur, program pemulihan dari pemerintah belum memperhatikan
betul nasib para penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya. Saat ini 35.771 jiwa penyintas
masih tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan. Banyak yang hidup
dengan fasilitas seadanya, ketidakcukupan bahan pangan juga ketiadaan lapangan pekerjaan.
Dari kejadian bencana di atas terdapat beberapa hal penting yang menjadi catatan
dalam kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019:
1. Praktik eksploitasi alam melalui industri ekstraktif mengakibatkan kegagalan dan
berkurangnya fungsi ekosistem sehingga terjadi bencana.
2. Krisis iklim mengakibatkan anomali cuaca yang memperparah bencana tahunan
yang melanda Indonesia.
3. Pembangunan masih banyak mengabaikan fakta bahwa berada di wilayah rawan
bencana
4. Pemulihan pasca bencana belum inklusif dan partisipatif dan tidak terkoordinasi
dengan baik.
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D. Memperpanjang Krisis dalam Proses Legislasi di Masa Transisi
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Pada
31
Oktober
2018,
DPR
menetapkan
55
RUU
yang
masuk
Progam
Legislasi
Nasional.
Dari
daftar
RUU
prioritas
setidaknya
terdapat 15 (lima belas) RUU yang berkaitan dengan kerja advokasi WALHI.
Lima belas RUU memuat kontroversi, tidak urgen dan atau cenderung berpihak pada investasi.

9. The World Bank dalam Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia Membangun Manusia, Desember 2019, hlm. 9. https://openknowledge.worldbank.org
/bitstream/handle/10986/33033/144221BA.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diakses pada 26 Januari 2019
10 Fires, Smoke Exposuare, and Public Health: An Integrative Framework to Maximize Health Benefits From Peatland Restoration, AGU, 24 July 2019, diakses pada 23
Januari 2019.

1. Legislasi Transaksional di Ujung Masa Jabatan
Pengesahan RUU Perubahan KPK merupakan proses legislasi yang paling mengejutkan pada
2019. RUU ini tidak masuk Prolegnas 2019. Penyataan Presiden pada tahun-tahun sebelumnya
akan memperkuat KPK dan tidak melihat ada urgensi perubahan UU KPK. Publik yakin
pelemahan KPK melalui proses legislasi akan dibentengi oleh Presiden. Kejutan pun terjadi. DPR
dalam waktu singkat selama 12 hari atas persetujuan bersama Presiden melalui Menteri Hukum
dan HAM dan Menteri PAN-RB mengesahkan RUU Perubahan UU KPK. Tidak ada lagi pembeda
antara partai politik pengusung pemerintah dan oposisi. RUU tidak disahkan oleh Presiden,
namun pasca 30 hari RUU tetap diundangkan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20 ayat (5)
UUD NRI 1945. Saat ini, RUU ini secara resmi berlaku melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Adapun 15 RUU tersebut yaitu; RUU Pertanahan, RUU Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU
Perubahan UU Minerba, RUU KUHP, RUU Daerah Kepulauan, RUU Landas Kontinen
Indonesia, RUU Perubahan UU Migas, RUU Perkelapasawitan, RUU Pengawasan Obat dan Makanan
serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia, RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Perubahan UU
Penanggulangan Bencana.
Kelima belas RUU tersebut penuh dengan kontroversi, sarat kepentingan investasi,
bernuansa represif dan secara substansi tidak mengakomodir kebutuhan rakyat. Beberapa contoh,
seperti RUU Perkelapasawitan yang memberikan insentif khusus keuangan kepada korporasi, RUU
KSDAE yang secara tersirat membuka ruang geotermal dan investasi pariwisata di ruang konservasi,
RUU Minerba yang menghapus ketentuan pertanggung jawaban penerbit izin, RUU Pertanahan yang
melegalkan kejahatan penguasan tanah illegal dan perkebunan di kawasan hutan. RUU Masyarakat
Hukum Adat yang sangat dibutuhkan pun masih memuat prosedur berbelit guna memberikan
pengakuan penuh masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Kondisi ini bagi WALHI berpotensi
memperparah kerusakan lingkungan hidup dan ketimpangan akses.
Buruknya substansi perencanaan legislasi berbanding lurus dengan pemenuhan target
kuantitatif. Dari target pengesahan 55 RUU, hanya mampu direalisasikan 14 RUU. Secara keseluruhan,
untuk periode 2014 s/d 2019 DPR dan Pemerintah hanya mampu melakukan persetujuan bersama
terhadap 91 RUU. Rinciannya 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif
Terbuka. Angka ini jauh dari target pengesahan 189 RUU Prolegnas Prioritas. Kondisi ini semakin
mempertegas rendahnya capaian kuantitas dan kualitas produk legislasi selama lima tahun
masa jabatan DPR. Bahkan proses legislasi yang terburu-buru di penghujung masa jabatan DPR
mengakibatkan kemarahan publik.
Pengesahan RUU Perubahan UU KPK pada 17 September 2019 jadi momentum konsolidasi
gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Gerakan ini merupakan gerakan perlawanan yang paling
besar pasca reformasi 1998. Pengesahan RUU Perubahan UU KPK dan RUU lainnya membuat
demonstrasi tumbuh subur untuk mencegah pengesahan RUU kontroversial lainnya. Perlawanan
terhadap proses legislasi kotor ini melahirkan sebuah slogan perlawanan #ReformasiDikorupsi.
Sayangnya, perlawanan dan penolakan ini diberangus dengan cara represif oleh Pemerintah.
Dari 15 RUU yang dipantau WALHI, beberapa RUU kontroversial disahkan, beberapa
yang lain berhasil dicegah dan tidak satu pun RUU yang urgensinya dibutuhkan rakyat disahkan.
Pemerintah dan Parlemen memperlihatkan watak aslinya, watak kapitalistik dengan semangat
politik oligarki. Melemahkan penegakan hukum sekaligus memutus hambatan regulasi yang
mempersulit bisnis kelompok penguasa dan jaringannya.
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Selain pengesahaan RUU KPK, DPR dan Presiden juga melakukan persetujuan bersama
terhadap beberapa UU yang secara substansi memuat kontroversi. Dalam waktu yang berdekatan
pasca pengesahaan RUU Perubahan UU KPK, DPR atas persetujuan bersama Presiden
mengesahkan RUU Sumber Daya Air (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air), RUU Sistem Budidaya Pertanian (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budidaya Pertanian) dan beberapa RUU lainnya.
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Pengesahan RUU SDA; Melanjutkan Investasi Berkedok Rakyat
RUU ini masih membuka keran investasi secara lebar, baik investasi baru maupun
dari praktik keterlanjuran perizinan sumber daya air. UU SDA air yang baru ini masih
mempunyai nafas yang sama dengan UU Nomor 7/ 2004 tentang SDA yang dibatalkan
Mahkamah Konsitusi pada 18 Februari 2015. WALHI memberikan 10 catatan kritis terhadap
substansi yang dimuatnya, yaitu:
1. Mempersulit model pengakuan masyarakat hukum adat (MHA). Pengakuan dan
perlindungan ditentukan melalui Perda;
2. Perumusan konservasi air masih konservasionistik, tidak mengakomodir kepentingan
masyarakat lokal maupun masyarakat adat secara komunal, pendekatannya masih
individual;
3. Secara kelembagaan, tidak ditentukan K/L khusus sebagai pemimpin operasionalisasi
pengelolaan dan hal urgen lain terkait SDA. Sehingga ada potensi tumpang tindih
kewenangan lintas K/L;
4. Menyamakan antara perizinan penggunaan air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan
bukan usaha pengusahaan air. Rumusannya membatasi inovasi rakyat dalam
pengelolaan air;
5. Peran swasta dikedokkan dengan skema kerja sama. Pengaturan Sistem Penyediaan Air
Minum, dikecualikan untuk kategori air minum dalam kemasan;
6. Mengurangi tindakan afirmatif, dengan memasukkan bea konservasi sebagai bagian
dari BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air).
7. Tidak merumuskan skema dan model pengawasan negara secara detil, seharusnya dapat
merujuk pengaturan UU PPLH;
8. Partisipasi rakyat dan hak veto rakyat untuk perizinan penggunaan SDA dirumuskan
secara ambigu. Penolakan hanya diberikan untuk aktivitas swasta, tidak untuk perizinan
yang diperoleh BUMN, BUMD dan BUMDes. Penolakan terhadap perizin swasta juga
direduksi dengan memaknai pemangku kepentingan sebagai perwakilan kelompok
masyarakat;
9. Hanya mengandalkan penegakan hukum melalui istrumen hukum pidana. Tidak
mengatur secara tegas secara detil skema penegakan hukum perdata maupun
administrasi;
10. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ini melegalkan keterlanjuran perizinan/
swastanisasi dan privatisasi yang sudah ada, tidak ada perintah penyesuaian.
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2. Massa Aksi Hentikan Proses Legislasi RUU Kontroversial
Pola pengesahan RUU di penghujung periode merupakan trend yang terus diulang oleh
DPR dan Pemerintah. Hanya saja, pola berulang pada periode ini aroma busuk dan jahatnya
lebih kentara. Begitu banyak RUU kontrovesial yang hendak disahkan di penghujung periode.
Beberapa RUU yang secara substansi dibutuhkan rakyat, seperti RUU PKS dan RUU Masyarakat
Hukum Adat malah senyap dari isu pengesahan. Alasan tekanan publik, khususnya kelompok
kanan menghambat RUU PKS, sedangkan RUU Masyarakat Hukum Adat terhambat karena
tertutupnya Pemerintah mengakomodir masukan masyarakat hukum adat dalam Daftar
Inventarisasi Masalah. Selasa, 17 September 2019 jadi awal mula perlawanan publik.
Pasca pengesahan RUU KPK, konsolidasi publik menguat. Perhatian publik mengarah
ke pengesahan RUU yang menambah Dewan Pengawas, memperumit proses penyadapan,
penggeledahan dan mengubah status pegawai KPK. Walaupun pada hari yang sama, tepat
beberapa jam setelah pengesahan RUU KPK, DPR juga mengesahkan RUU Sumber Daya Air
yang memuat berbagai persoalan krusial. Seminggu pasca kejadian tersebut, bertepatan dengan
Hari Tani Nasional pada 24 September 2019, kelompok mahasiswa dan berbagai elemen
tani dan buruh berkumpul di Senayan menolak pengesahan RUU KPK dan menuntut DPR
menghentikan berbagai proses legislasi yang sedang berlangsung. Tanpa merasa berdosa, DPR
terus melanjutkan pengesahan satu RUU lainnya, yaitu RUU Sistem Budidaya Pertanian. Hadiah
buruk Presiden dan DPR di Hari Tani Nasional.
Demonstrasi besar-besaran tersebut berakhir dengan pembubaran paksa dan tindakan
represif aparat. Puluhan bahkan ratusan demonstran terluka. Gelombang penolakan pengesahan
RUU Perubahan UU KPK menguat dan isunya meluas untuk menolak pengesahan berbagai RUU
kontroversial lainnya. Demonstrasi terus berlanjut, hingga demonstrasi besar kembali terjadi pada
30 September 2019. Kembali massa dibubarkan secara represif dan memakan banyak korban.
Upaya menghentikan proses legislasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat tidak
seharusnya ditanggapi dengan tindakan represif yang mengakibatkan jatuhnya korban.
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UU SBPB: Topeng SDG, Sulitkan Petani Untungkan Investor
Kebutuhan terhadap pegaturan sistem budidaya pertanian berkelanjutan merupakan
suatu kebutuhan mendesak. UU ini diharapkan mampu memberikan perlindungan
maksimal kepada petani , khususnya petani kecil. Sayangnya, penerbitan UU 22/ 2019
tentang Sistem Budidaya Pertanian malah memuat beberapa ancaman dibanding
perlindungan bagi petani. UU ini malah memberikan tarung bebas antara petani kecil dan
pelaku usaha. Selain insentif pemberian kompensasi gagal panen, UU tidak merumuskan
insentif khusus bagi petani kecil. Berikut beberapa kritik WALHI terhadap UU tersebut,
yaitu:
1. Kewajiban petani kecil melaporkan pengumpulan sumber daya genetik untuk
pemuliaan. Ketentuan ini mengaburkan kewajiban Pemerintah untuk lebih pro aktif
memberikan pendampingan kepada petani kecil;
2. Kewajiban laporan dan pembatasan edar varietas hasil pemuliaan petani kecil dalam
satu wilayah kota/kabupaten. Ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK Nomor
99/PUU-X/2012;
3. Potensi kriminalisasi akibat ketentuan pembatasan edar varietas hasil pemuliaan petani
kecil dalam satu wilayah kota/kabupaten dan alih fungsi lahan pertanian;
4. Potensi penyalahgunaan penggunaan lahan pertanian skala luas tertentu dengan
mengatasnamakan masyarakat hukum adat;
5. Rencana Budi Daya Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten cenderung
memperhatikan pelaku usaha dan tidak secara eksplisit menyebutkan posisi petani
kecil;
6. Pembatasan kebebasan bagi petani untuk merubah komoditas yang dibudidayakannya;
7. Dominasi pemerintah terlalu kuat dan diposisikan netral, tidak memihak dan
tidak memberikan insentif khusus kepada petani kecil.
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Mahasiswa, Buruh, “Pelajar STM” dan berbagai elemen masyarakat sipil lain yang
merasakan perih gas air mata, terik matahari dan pukulan pentungan laik diberikan apresiasi. Tiga
RUU batal disahkan, bukan karena Jokowi, tapi karena gerakan serentak rakyat, Demonstrasi 30
September 2019. Berikut catatan kontroversi tiga RUU yang berhasil digagalkan pengesahannya.
No
1

Judul RUU
RUU KUHP

Muatan Kontrovesial
•
•
•
•
•
•
•

2

RUU Pertanahan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

RUU Minerba

•
•
•
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•
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•
•
•
•
•

Jumlah tindak pidana Lingkungan Hidup dikurangi;
Unsur tindak pidana Lingkungan Hidup semakin sulit untuk
dibuktikan dengan penambahan unsur melawan hukum;
Ada tindak pidana yang ditentukan harus memenuhi dua akibat;
Jenis ancaman pidana dialternatifkan;
Ancaman pidana tidak menggunakan pidana minimal khusus;
Ancaman pidana maksimal diturunkan;
Pertanggungjawaban pidana korporasi dipersempit.
Tidak menentukan secara eksplisit batasan kepemilikan tanah;
Pengaturan Bank Tanah yang sarat kepentingan bisnis tapi tidak
untuk tujuan redistribusi;
Tidak menyesuaikan peruntukan tanah dengan kondisi ekologi;
Memperkuat ketentuan perampasan tanah rakyat berkedok
kepentingan umum;
Abai terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, terlalu legalistik
dan prosedural dalam pengakuannya sebagai subjek hukum dan
pemenuhan hak;
Tidak mengatur penyelesaian konflik agraria sebagai masalah utama
pertanahan;
Memberikan kewenangan Kementrian ATR/ BPN terlalu luas;
Menghapus pelanggaran kepemilikan/ penguasaan tanah oleh
korporasi di luar areal HGU atau izin lainnya berdasarkan kondisi
eksisting;
Tidak ada jaminan keterbukaan informasi pertanahan;
Tidak sesuai dengan amanat TAP MPR IX/ 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengeloaan Sumber Daya Alam;
Potensi kriminalisasi dengan kedok menghalangi petugas dalam
melakukan tugasnya.
Insentif fiskal dan non fiskal untuk integrasi bisnis batu bara dan
PLTU;
Skema land banking melalui penambahan perpanjangan waktu
izin eksplorasi dengan ketentuan dapat diperpanjan kembali untuk
tambang batu bara;
Penambahan jenis izin baru untuk aktivitas pengolahan mineral
tanah jarang dan mineral yang mengandung unsur radioaktif;
Kemudahan khusus bagi pemegang KK dan PKP2B, perpanjangan
otomatis 2 x 10 tahun untuk kegiatan produksi tanpa penyesuaian
luasan;
Menghapus ketentuan pidana bagi penyelenggara negara penerbit
izin yang bertentangan dengan hukum;
Memperbolehkan aktivitas tambang di sekitar sungai;
Tidak membuka ruang partisipasi rakyat dalam penerbitan izin;
Lubang tambang untuk aktivitas irigasi dan wisata;
Pasal karet berpotensi mengkriminalisasi warga penolak tambang.

Tabel 1 : Tiga RUU kontroversial yang disahkan pada masa transisi

3. Negara Hukum yang Membahagiakan Investor?
		Sebuah adagium hukum berbunyi “hukum adalah panglima” merupakan slogan untuk
menggambarkan hukum harus dijadikan batasan-batasan yang memastikan lahirnya kondisi
pasti, adil dan bermafaat. Tujuan baiknya tentu bukan sekedar tertib, tapi situasi yang lebih baik,
yaitu damai dan sejahtera. Sayangnya, hukum juga dapat berubah menjadi panglima jahat. Muka
represif dan serakah akan hadir ketika proses pembentukan dan pengoperasian hukum dilakukan
secara keliru dan penuh tipu daya. Siapa pelakunya? Kekuatan politik dan ekonomi yang bekerja
dalam otoritas yang disebut negara. Rakyat sebagai pemegang daulat pun dikorbankan untuk
melayani kepuasan segelintir orang. Lalu lahir pertanyaan, kekuatan politik dan ekonomi seperti
apa yang menjadikan hukum sebagai panglima jahat?
		 Jawabannya dapat dilihat pada periode transisi terburuk sepanjang sejarah Indonesia pasca
reformasi. Ada di periode September 2019. Proses legislasi yang tergesa-gesa dengan substansi
UU yang sama sekali tidak memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dan lingkungan
hidup. Pengesahan RUU Perubahan UU KPK menciderai rakyat. Berdasarkan survei LSI
disebutkan bahwa KPK merupakan institusi yang paling tinggi dipercaya publik.11 Kepercayaan
publik pada KPK malah dikhianati oleh kekuatan politik yang dimainkan DPR dan Presiden
dalam proses legislasi. Pengesahaan RUU Air juga tentunya membahagiakan Aqua dan korporasi
yang memonopoli pengunaan sumber daya air, keterlanjuran bisnisnya tidak diganggu. Terlebih
sebelum pengesahaan RUU kontroversial yang beraroma investasi, Presiden Jokowi selalu
menegaskan keberpihakannya pada investasi. Bahkan investasi dipercaya mampu berkontribusi
signifikan guna meningkatkan kesejahteraan.12 Kekuatan ekonomi berkuasa, bahkan atas Presiden
sekalipun.
		 Siapa yang bahagia atas pengesahaan RUU KPK? Tentunya, mereka yang berpraktik kotor
korupsi. Siapa yang diuntungkan dari pengesahaan RUU Sumber Daya Air dan RUU Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan? Pelaku bisnis yang keterlanjuran investasinya dilindungi
hukum. Pelaku bisnis yang investasinya dapat terus berlanjut dan memastikan petani sebagai
konsumennya. Lalu, siapa yang dirugikan atas tidak disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat?
Jawabanya jelas masyarakat hukum adat yang secara historis merupakan kesatuan masyarakat
yang berkontribusi menjadikan Indonesia merdeka. Beberapa pertanyaan dan jawaban di atas
kiranya menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum13 yang membahagiakan
investor. Dilemahkannya KPK, dilemahkannya penegakan hukum ditambah dengan muatan
pengesahaan RUU yang pro investasi akan melanjutkan bahkan memperparah praktik bisnis
kotor sumber daya alam.

Permasalahan penegakan hukum lingkungan pada 2019 masih sama dengan tahun
sebelumnya. Hukum dioperasikan secara represif dan digerakan setengah hati untuk menghentikan
kejahatan lingkungan. Tahapan penegakan hukum yang bila dilihat secara lebih luas dimulai dari
tahapan legislasi14 pun semakin memperlihatkan muka buruknya. Perencanaan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, khususnya level Undang-Undang yang dilakukan Pemerintah dan
DPR terlalu banyak megakomodir kepentingan investasi dan cenderung abai pada kepentingan
kemanusiaan dan lingkungan hidup. Kondisi demikian dapat dilihat dari uraian legislasi yang telah
kami paparkan.

11. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/06005981/lsi-kpk-paling-dipercaya-publik-jangan-main-main-dengan-masa-depannya, diakses pada 20 Januari 2020.
12. https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju, diakses pada 21 Januari 2020
13. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
14. Secara luas tahapan penegakan hukum bisa dibagi menjadi tiga, yaitu (1) tahap legislasi/ formulasi; (2) tahap aplikasi (penegakan norma); dan (3) tahapan eksekusi
(penjatuhan sanksi)
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E. Problematika Penegakan Hukum Lingkungan
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Penegakan hukum pada tahap aplikasi atau penegakan norma yang memuat jaringan relasi
jaringan kerja penegak hukum dan pencari keadilan masih jauh dari kondisi ideal. Terdapat beberapa
kemajuan, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Namun
secara umum, kondisi penegakan hukum yang setengah hati memperlihatkan kegagalannya
melindungi lingkungan hidup Indonesia. Kondisi demikian dapat dilihat dari kejadian kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) skala besar yang kembali terulang pada 2019.
Restorasi, penegakan hukum pidana, penjatuhan sanksi administrasi dan beberapa gugatan
yang dilakukan Negara belum melahirkan efek jera dan penggentarjeraan secara maksimal.
Ekosistem yang terlanjur rusak dan perizinan yang tidak sesuai peruntukannya diprediksi WALHI
tidak akan mampu menyelesaikan persoalan karhutla apabila tidak menyentuh akar masalahnya.
Dorongan WALHI agar Pemerintah melakukan evaluasi atau peninjauan ulang perizinan secara
menyeluruh berbasis daya dukung dan daya tampung, kepatuhan dan kondisi sosial mayarakat tidak
dilakukan. Karhutla hanya mereda di 2016 dan secara perlahan meningkat di 2017, 2018 dan
mencapai titik puncaknya kembali pada 2019.
Pada bagian ini, WALHI memotret secara detil kejadian karhutla dan potret penegakan
hukum lingkungan serta problematiknya. Paparan ini diharap mampu menyadarkan Negara dan
publik bahwa penegakan hukum merupakan titik kunci utama untuk memulihkan Indonesia dari
krisis kemanusiaan karena kondisi lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan yang lebih baik
untuk Indonesia dan generasi seterusnya.
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1. Karhutla dan Penegakan Kegagalan Penegakan Hukum
Proyeksi WALHI pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 dan 2019 terkait karhutla terbukti
benar. Pada 2019, karhutla besar yang berdampak pada polusi asap kembali terjadi. Titik api
terbesar terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan
Papua. Hanya saja dampak polusi udara paling signifikan terjadi di provinsi yang berada di
Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terjadi karena sebagian besar titik api berada di ekosistem
gambut. Kondisi gambut yang kering akibat praktik buruk industri ekstraktif menjadikanya
mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.
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Gambar 8 : Aktifitas penyaluran #DonasiAksiAsap distribusi Bantuan Masker N95, dilakukan oleh WALHI Jambi
bertempat di Desa Rukam Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi diberikan kepada para penyintas yang terpapar kabut asap

Periode karhutla besar pada 2019 dimulai dari bulan Juli sampai dengan November 2019.
Sedangkan titik puncaknya berada di bulan September 2019. World Bank
menyebutkan
kejadian
ini
mengakibat
sekitar
900.000
orang
mengalami
gangguan kesehatan, sekolah-sekolah diliburkan dan layanan publik terganggu.
Paling tidak 12 bandara internasional sempat terhenti aktivitasnya. Indonesia
sepanjang 2019 mengalami kerugian mencapai 5,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 72,95
triliun (kurs Rp 14.000).15 Selain itu, ada dua orang meninggal dipicu polusi udara dari asap
karhutla di Riau dan Sumatera Selatan.16 Alih-alih bertanggungjawab, Pemerintah malah
menyalahkan keadaan cuaca, karena rendahnya curah hujan. Parahnya, saat penduduk beberapa
provinsi terpapar asap, Presiden malah mengeluarkan pernyataan perbaikan ekosistem
investasi,17 bukan perbaikan ekosistem lingkungan hidup Indonesia yang dirusak investasi.
Kondisi ini merupakan bukti nyata kegagalan penegakan hukum. Pemerintah tidak melakukan
penegakan hukum administrasi untuk mengevaluasi keseluruhan perizinan hutan dan kebun.
Konsesi perkebunan dan kehutanan yang tidak patuh, tidak sesuai kondisi daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup serta berkonflik sosial tetap eksis hingga saat ini. Keharusan
melakukan peninjauan ulang perizinan sebenarnya kewajiban negara. Bahkan hal ini sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019. Putusan
Mahkamah Agung ini memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri
Pertanian, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Gubernur Kalimantan
Tengah untuk melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan
dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria
penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah. Walaupun putusan ini tidak mengikat seluruh wilayah Indonesia, namun
apabila Presiden sadar, kekeliruan perizinan masa lalulah yang mengakibatkan terus
berulangnya karhutla, maka perintah putusan MA ini bisa dijadikan preseden untuk mengoreksi
keseluruhan perizinan yang tidak memperhatikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup.

15. https://money.kompas.com/read/2019/12/11/151500526/bank-dunia-kerugian-ri-akibat-kebakaran-hutan-capai-rp-7295-triliun?page=all, diakses pada
21 Januari 2020.
16. https://news.detik.com/berita/d-4704466/karhutla-di-riau-telan-korban-jiwa-kakek-mulyoto-tewas-terbakar dan https://tirto.id/yang-keliru-daripernyat an-moeldoko-soal-korban-karhutla-riau-eicd, diakses pada 21 Januari 2020.
17. www.m.bisnis.com/amp/read/20191205/9/1178243/pebisnis-as-ke-istana-presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-perbaikan-iklim-investasi
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Gambar 9 : Grafik hotspot per bulan sepanjang 2019
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Gambar 10 : Sebaran hotspot berdasarkan provinsi dan perizinan
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2. Meruntuhkan Dominasi Investasi di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya
Pada 2018, tidak satupun upaya litigasi WALHI melalui skema gugatan perdata, gugatan tata
usaha negara dan uji materiil yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan
di bawahnya. Namun pada 2019, WALHI mencatatkan empat kemenangan. Tiga kemenangan
diantaranya telah berkekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan Pemerintah untuk
mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan kemanusiaan. Sedangkan satu
putusan lainnya, masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Selain empat kemenangan
tersebut, WALHI juga berkontribusi pada kemenangan tingkat kasasi pada gugatan CLS Karhutla
2015 di Kalimantan Tengah.
Detil uraian gugatan berikut substansi perubahan kebijakan yang dipengaruhi dapat dilhat
pada tabel dihalaman berikut ini.
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WALHI

WALHI
Jikalahari

WALHI
PBHK

2

3

Penggugat

1

No

Gubernur Riau;
DPRD Riau.

Menteri ESDM
PT. Mantimin Coal
Mining (Intervensi).

Tergugat

Presiden RI

•
•

•
•
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47/G/LH/2018/PTUN-JKT
282/B/LH/2018/PT.TUN.JKT
199 K/TUN2019

63 P/HUM/2019

63 P/HUM/2019

•
•
•

Reg. Perkara

WALHI dan PBHK Kalimantan berkedudukan sebagai wali (guardian) dari lingkungan yang
dalam perkembangannya mempunyai hak hukum (legal right). Adapun yang diwakili adalah keseluruhan
ekosistem yang berada di kawasan hutan dengan fungsi konservasi dan lindung. Diberikannya kesempatan
terhadap korporasi perkebunan, termasuk kelapa sawit melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman
pokok di kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi sama artinya menghancurkan habitat asli flora
dan fauna yang endemik, sehingga berpotensi menjadikan mereka sekedar jadi dongeng untuk generasi
depan. Membiarkan alih fungsi kawasan hutan fungsi lindung menjadi perkebunan sama halnya memperbesar potensi bencana. Kawasan hutan dengan fungsi lindung yang seharusnya memberikan perlindungan
dan memastikan kelanjutan kesuburan tanah dikorbankan untuk investasi perkebunan jahat.
Norma yang di uji hanya satu ketentuan yaitu Pasal 51 ayat (2) PP 104/ 2015. Sehingga putusan MA
pada 13 Desember 2019 yang dikabulkan ini seharusnya membatalkan norma ini. Putusan ini paling tidak
menyelamatkan 140.675 hektar kawasan hutan lindung dan konservasi dari ancaman perkebunan kelapa
sawit.

Hal yang dipersoalkan (1) Pengaturan outline yang memperbolehkan aktivitas non kehutanan di
kawasan hutan. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui sebagian besar lokasi outline sudah dikuasai
oleh korporasi perkebunan kelapa sawit secara illegal; (2) Perda ini menghambat laju percepatan Perhutanan
Sosial dan TORA dari kawasan hutan, karena harus terlebih mendapat rekomendasi Gubernur. Hal ini
berimplikasi, sejak 2018 tidak ada satupun izin Perhutanan Sosial yang terbit; dan (3) menegasikan luasan
ekosistem gambut fungsi lindung hanya sekitar 21 ribu hektar yang seharus luasnya sekitar 2,3 juta hektar.
Selain itu, secara prosedural Perda tidak diterbitkan berdasarkan KLHS yang telah diberikan persetujuan
validasi oleh KLHK.
Selanjutnya, WALHI dan Jikalahari meminta agar MA membatalkan Perda ini secara keseluruhan. MA
memutus permohonan ini pada 03 Oktober 2019. Sejauh ini, salinan putusan belum didapatkan. Sehingga
belum diketahui sejauh mana petitum dikabulkan. Hanya saja, putusan MA akan memberikan pedoman
koreksi terhadap substansi Perda RTRWP Riau.

Pada tingkat awal dan banding gugatan WALHI dinyatakan tidak diterima atau Niet Ontvankelijke
Verklaard (NO). Dalam tingkat Kasasi di MA pada putusan tanggal 15 Oktober 2019 disebutkan objek
sengketa, KTUN Menteri ESDM sebagai dasar legalitas aktivitas PT. MCM di ekosistem pegunungan Karst
Meratus. Putusan ini menjadi putusan pertama yang membatalkan izin operasi produksi yang berasal dari
PKP2B.

Keterangan

WALHI

Arie Rompas
dkk

4

5

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk;
36/PDT/2017/ PT PLK
3555 K/Pdt/2018;

7/G/LH/2019 PTUN.BNA
264/B/2019 PT.TUN MDN

Dalam prosesnya, Presiden dkk telah dikalahkan dalam tiga tahapan peradilan, baik tingkat awal,
banding hingga kasasi. Melalui putusan MA, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sepatutnya,
Presiden dkk melaksanakan perintah putusan secara serta merta. Adapun yang harus dilakukan secara
bersama oleh tiap tergugat adalah; 1) melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan
hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar, berdasarkan pemenuhan kriteria
penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah; 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas
perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran; 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan
dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
4) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya; 5)
Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah; 6) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang
berasal perusahaan–perusahaan yang lahannya terbakar; dan 7)Mengumumkan dana investasi pelestarian
hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan.
Walaupun putusan ini mengikat untuk wilayah Kalimantan Tengah, namun dapat dijadikan preseden
bagi Presiden untuk memerintahkan K/L dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi perizinan dan
melakukan tindakan lain untuk mengatasi persoalan karhutla yang terus berulang di beberapa provinsi
lainnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan seluruh gugatan WALHI Aceh
terkait objek sengketa penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No.522.51/DPMPTSP/
1499/2017 yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU untuk Pembangunan PLTA Tampur-I.
Hal menarik lainnya dalam Putusan ini adalah adanya bentuk penemuan hukum dan kejelian oleh Majelis
yaitu Objek Sengketa (IPPKH) yang ternyata telah diubah atau direvisi dengan IPPKH baru pada tanggal
29 Januari 2019. Majelis Hakim menyatakan karena bentuknya revisi maka dianggap satu kesatuan sehingga
Majelis Hakim menarik perubahan tersebut ke dalam persidangan dan menyebutkan pembatalan IPPHK
untuk PT. KAMIRZU.
Selanjutnya, Putusan PTUN Banda Aceh dikuatkan oleh putusan PTTUN Medan. Walaupun belum berkekuatan hukum tetap, putusan ini menjadi preseden baik untuk mengkoreksi kebijakan Pemerintah Daerah dengan dalih pemenuhan kebutuhan energi abai terhadap aspek kemanusiaan dan lingkungan
hidup.

Tabel 2 : Daftar Gugatan/ permohonan hukum WALHI yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya.

Presiden;
Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
Menteri Pertanian;
Menteri Agraria & Tata
Ruang/ Kepala BPN;
Menteri Kesehatan;
Gubernur Kalimantan
Tengah;
DPRD Kalimantan
Tengah.

Gubernur Aceh
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Selain catatan kemenangan di atas, WALHI juga mengalami satu model kemenangan yang
unik pada satu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Administrasi ini
diajukan WALHI terhadap izin tambang PT. Emas Mineral Murni (EMM). Gugatan ini terdaftar
dengan nomor register 241/G/LH/2018/PTUN-Jkt. Pada 11 April 2019, Majelis Hakim PTUN
Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima. Secara hukum tentunya legalitas perizin PT. EMM sebagaimana dimuat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017
tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman
Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tetap berlaku. Hanya saja,
beberapa hari jelang dan pasca putusan, mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi
penolakan izin tersebut. Hasilnya keluarlah dua surat fenomenal, yaitu (1) Surat Penyataan/
Perjanjian PT. EMM tanggal 11 April 2019 yang menyatakan akan keluar dari lokasi tambang di
Nagan Raya, Aceh dalam waktu 24 jam; dan (2) Surat Plt. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
kepada Menteri ESDM melalui surat No. 545/6320 tanggal 18 April 2019, perihal Pencabutan
Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 545/12161. Walaupun proses hukum
melaui upaya banding masih berlanjut, WALHI membuktikan bahwa perjuangan bersama rakyat
bisa melampaui dari hasil putusan pengadilan.
Pada 2019, WALHI juga tercatat melakukan dan menginisiasi beberapa gugatan, seperti
permohonan judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, kasasi gugatan perizinan PT. CPM di Palu dan
Izin Lingkungan PLTA Batang Toru, inisiasi gugatan CLS udara bersih di PN Jakarta, judicial
review PP RTRWN dan lainnya. Keseluruhan gugatan dan permohonan ditolak, kecuali gugatan
CLS udara bersih Jakarta masih berproses.

Tahun 2019 merupakan tahun paling kelam dalam sejarah demokrasi dan HAM selama
5 tahun pertama Pemerintahan Jokowi. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria, selama 2019
terjadi 279 konflik agraria,18 dengan rincian sektor perkebunan sebanyak 87 konflik, sektor
infrastruktur sebanyak 83 konflik, sektor properti 46 konflik, pertambangan 24 konflik, sektor
kehutanan 20 konflik, sektor pesisir/kelautan dan pulau-pulau kecil sebanyak 6 konflik, sektor
pertanian 3 konflik dan sektor fasilitas militer sebanyak 10 konflik. Secara kuantitas jumlah konflik
agraria yang dicatat KPA lebih rendah dari konflik yang dicatat pada 2018 yang terjadi sebanyak 410
konflik. Namun catatan 279 konflik agraria masih dalam hitungan yang tinggi.
Kondisi buruk demokrasi dan HAM diperparah dengan kecenderungan tindakan represif
kepolisian bersama militer dalam menghentikan gelombang demonstrasi. Tindakan represif tersebut
dapat dilihat dalam penanganan demonstrasi pasca pemilu, pengerahan polisi dan militer
besar-besaran merespon tindakan rasial terhadap Orang Asli Papua dan jaringan pendukungnya,
serta tindakan represif terhadap demonstran penolak pengesahaan RUU KPK dan RUU lainnya di
masa transisi.
Selain melakukan tindakan represif, upaya pembungkaman terhadap Pembela HAM
dilakukan dengan penggunaan upaya paksa dan pemidanaan yang dipaksakan terus berlanjut pada
2019. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum acara pidana dilakukan terhadap aktivis
masyarakat sipil, seperti Robertus Robert, Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. Di Jawa Timur,
dua pejuang lingkungan, Dian Purnomo dan Darno ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan
melakukan perusakan properti Ciputra Group.

18. Konsorsium Pembaharuan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural
dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan,”Jakarta, hlm. 4.
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F. Krisis Demokrasi dan Kondisi Pembela HAM
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Menurut keterangan warga, keduanya sama sekali tidak melakukan perusakan. Mereka malah
berupaya untuk menghentikan pengeringan Waduk Sepat sebagai benteng pertahanan ekologis
urban. Selain itu, waduk ini berfungsi sebagai ruang sosial antar warga, memiliki nilai sejarah dan
sebagai lokasi singgah burung-burung dan beberapa jenis satwa liar lain. Dalam perjalanannya,
sejarah sosial dan keterikatan batin warga terhadap Waduk Sepat harus terputus pasca pemerintah
kota Surabaya melepaskan lahan Waduk Sepat kepada PT Ciputra Surya, Tbk melalui Surat Keputusan
Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan
Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008.
Pada 2019 juga terjadi serangan kepada dua orang aktivis WALHI. Serangan pertama terjadi
di bulan Januari 2019, percobaan pembunuhan terhadap Direktur WALHI NTB, Murdani dan
keluarganya. Kejadian kedua, kematian Golfrid Siregar pada 6 Oktober 2019, aktivis lingkungan dan
HAM yang juga merupakan kuasa hukum WALHI Sumatera Utara.
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1. Percobaan Pembunuhan Murdani
Serangan terhadap Murdani terjadi di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok
Tengah pada 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WITA. Serangan dilakukan dengan cara
membakar rumahnya. Hasil investigasi WALHI menemukan fakta serangan ini dilakukan secara
rapi dan terencana dengan tujuan menghabisi nyawa Murdani dan keluarga. Terdapat empat
titik pembakaran, yang dua diantaranya berada di pintu utama dan pintu dapur yang menjadi
akses utama keluar masuk rumah. Api yang membakar akses keluar masuk rumah diharapkan
agar membuat Murdani dan keluarga terkurung dan tidak dapat lolos dari kepungan api. Temuan
lain yang semakin memperlihatkan peristiwa ini terencana adalah ditemukan topi yang menutup
CCTV yang berada di bagian luar pintu dapur. Dua titik api lainnya diketahui berasal dari
pembakaran mobil avanza dan mobil dump truck di halaman rumahnya. Pembakaran mobil ini
diduga direncanakan pelaku untuk membuat ledakan dan memperbesar api.Ditengah kepungan
api yang besar, ia membawa keluarganya naik atap rumah dan lompat dari atap lantai dua.
Selanjutnya ia dan keluarga melompak ke bawah dibantu warga.
Sebelum kejadian percobaan pembunuhan ini, Murdani telah beberapa kali mendapat
ancaman pembunuhan melalui pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Ancaman melalui
pesan singkat ini terjadi sejak 2016. Ancaman ini sempat ia laporkan pada Polda NTB. Sayangnya,
tidak ada tindakan dan penanganan yang serius.
Motif kejadian pembakaran rumah dan percobaan pembunuhan Murdani diduga terkait
dengan perlawanan dan kritik WALHI NTB terhadap persoalan lingkungan di provinsi itu.
Beberapa kritik dan kerja advokasi yang dilakukan Murdani dan WALHI NTB terkait dengan
persoalan reklamasi Teluk Bima, tambang di Pulau Sumbawa, tambang emas di Pulau Lombok,
hingga tambang galian C, termasuk tambang pasir. Kasus yang intens didampinginya galian C di
Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. WALHI NTB beberapa kali menggelar aksi
penolakan tambang galian C tersebut. Bahkan pemerintah daerah sempat menghentikan aktivitas
pengerukan tersebut.
Terhadap kejadian yang dialaminya, Murdani didampingi penasehat hukum yang disiapkan
oleh WALHI untuk melakukan pelaporan. Sayangnya, hingga saat ini upaya pembunuhan
Murdani belum terungkap siapa pelakunya. Hal ini patut diduga, Negara, khususnya Kepolisian
belum menjadikan serangan, ancaman terhadap Pembela HAM seperti Murdani menjadi
prioritas.
2. Kematian Golfrid Siregar yang Penuh Misteri
Sejak 2016, Golfrid Siregar bekerja sebagai Manajer Hukum di WALHI Sumatera Utara, di
mana ia mengadvokasi komunitas lokal dalam berbagai kasus yang melibatkan pembalakan liar,
pertambangan, dan perambahan hutan. Salah satu kasus terakhir yang Golfrid advokasi adalah
pembangunan PLTA Batang Toru yang melibatkan gugatan terhadap PT NSHE, sebagai
pengembang PLTA dan Gubernur Sumatera Utara yang menerbitkan izin pembangunan PLTA.
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Dalam gugatan tersebut, WALHI menemukan beberapa perundang-undangan yang dilanggar
oleh perusahaan terkait dengan perizinan proyek, tata kelola yang baik, dan cacat prosedural.
Golfrid juga terlibat dalam pengungkapan kasus pemalsuan tanda tangan salah satu ahli dalam
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PLTA yang ditemukan ditengah proses
persidangan. Golfrid yang aktif dalam kasus ini, kemudian melakukan pengaduan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan potensi penggelapan dan korupsi antara
PT NSHE dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, Golfrid juga melakukan pengaduan
kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait tim Wassidik
(Pengawasan dan Penyelidikan) Polda Sumatera Utara yang tiba-tiba menerbitkan SP3
(Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) atas pelaporan terkait pemalsuan tanda tangan.
Laporan Golfrid kepada Mabes Polri mengindikasikan ketidakseriusan Polda Sumatera Utara
dalam menangani kasus tersebut dan indikasi conflict of interest antara Polda Sumatera Utara
dengan WALHI.
Golfrid seharusnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta
untuk memberikan keterangannya terkait SP3. Namun malangnya, takdir berkata lain. Golfrid
Siregar meninggal dunia secara tidak wajar pada tanggal 6 Oktober 2019 setelah ditemukan
secara tidak dasar dengan luka pukul dan memar dibagian wajah. Golfrid mengalami luka yang
sangat serius hingga menyebabkan tempurung kepalanya pecah yang mengharuskannya untuk
melakukan operasi, sedangkan bagian lain dari tubuhnya relatif tidak mengalami luka. Diduga
kuat, penyebab kematian Golfrid adalah tindak kekerasan dan percobaan pembunuhan sebagai
pembalasan karena aktivitasnya. Pada
3 Oktober 2019, tepat delapan bulan
sebelum Golfrid ditemukan tidak
sadarkan diri di sisi jalan Titi Kuning
Medan, Golfrid telah diingatkan oleh
amangboru (paman) untuk tidak lagi
terlibat dalam sidang gugatan PLTA
Batang Toru. Namun, hal ini tidak dihiraukan oleh Golfrid.
Kejanggalan-kejanggalan yang
mengelilingi kematian sang aktivis
ini meresahkan apabila dilihat dalam
konteks
pekerjaannya
untuk
mempromosikan
HAM
dan
perlindungan lingkungan hidup.
Kekerasan, ancaman, dan intimidasi
terhadap pembela lingkungan hidup
yang masih sering terjadi mengindikasi
belum adanya keseriusan negara
dalam
melindungi
mereka.
Ketidakterbukaan Polda Sumatera
Utara dalam kemungkinan lain akan
penyebab lain kematian Golfrid juga
memberikan pertanyaan besar dalam
penangan kasus oleh negara.
Selain aktivis, kekerasan dan
kriminalisasi juga dialami oleh
masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan ruang hidupnya. Hingga saat
ini misalnya, kasus meninggalnya Poroduka juga masih gelap dan jauh memenuhi keadilan bagi
keluarganya hingga hari ini.
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Dalam catatan advokasi WALHI sepanjang 5 tahun terakhir, di Jawa saja (Jakarta, Jabar,
Jatim, Jogja, Jateng), telah terjadi setidaknya 146 kasus kriminalisasi yang menyasar pejuang
lingkungan hidup. Jawa Timur menjadi lokasi dengan kasus kriminalisasi tertinggi. Dari sisi
pelaku pelanggaran HAM, kepolisian masih mendapat “raport merah” paling tinggi, baru
kemudian disusul oleh pelaku lainnya Preman, TNI, Pemerintah. Namun kesemua pelaku ini
dalam kerangka memfasilitasi keamanan bagi investasi.

Gambar 11: Golfrid Siregar (menggunakan kemeja coklat) bersama masa Aksi dari WALHI Sumatera Utara
dalam advokasi penyelamatan Hutan Batang Toru
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Pada 2019, pemerintah kembali tidak memenuhi komitmennya untuk menerbitkan aturan
turunan pelaksana Pasal 66 UU Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasca penolakan Istana untuk menerbitkan Peraturan
Presiden tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya diusulkan adanya pengaturan pelaksanaan
Pasal 66 UU PPLH, perjuangan para pejuang lingkungan hidup kian mudahnya dipatahkan
dengan serangan melalui instrumen hukum. Negoisasi untuk melahirkan Peraturan Menteri
LHK untuk pengoperasian Pasal 66 juga mengalami kegagalan.
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Meskipun Indonesia juga telah terpilih menjadi anggota dewan HAM PPB pada Oktober 2019 lalu,
prestasi ini masih belum menjadi capaian positif Indonesia untuk banyaknya kasus pelanggaran
HAM dan kekerasan terhadap pembela HAM dan lingkungan hidup yang masih belum
diselesaikan.

1. Menguatnya Polarisasi
Sejak pemilu presiden dan wakil presiden 2014, bangsa ini dihadapkan pada tantangan besar
di tingkat masyarakat. Masyarakat terbelah pada kubu kekuatan politik yang bertarung dalam
pemilu 2014, dan berlanjut pada pilkada DKI Jakarta. Polarisasi semakin meruncing pada pemilu,
khususnya Pilpres 2019. Dua aktor politik yang sama bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019,
meski dengan dukungan partai politik yang formasinya sedikit berbeda pada pilpres 2014.
Pertarungan dua kekuatan politik ini tidak menghadirkan kepentingan atau agenda pokok
rakyat, seperti agenda lingkungan hidup, persoalan agraria, ketimpangan, upah murah, penggusuran dan penghancuran ruang hidup dan lain-lain. Tak ada tawaran bernas yang dihadirkan.
Jika merujuk pada KBBI, polarisasi diartikan dengan pembagian atas dua bagian (kelompok
orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Maka sesungguhnya pembagian
dua hal yang sangat berbeda ini bukan pada agenda politik atau program keduanya, tetapi tidak
lebih hanya pada figur elit yang bertarung.
Pertanyaan kritisnya adalah mengapa di masa demokrasi yang seharusnya rakyat pemilik
daulat tersebut justru mengekor pada figur, bukan sebaliknya? Dari proses politik yang terjadi
dan merunut pada sejarah sosial masyarakat Indonesia, kita harus mengakui bahwa feodalisme
belum luntur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Politik patron-klien masih kuat
dijalankan, bahkan dalam politik elektoral. Karenanya polarisasi politik yang terjadi di tingkat
masyarakat, sesungguhnya bukan berbasis ideologis, melainkan lebih pada “kesetiaan” terhadap
patron.
Ironisnya, elit politik yang bertarung di Pilpres 2019 memainkan “perasaan” rakyat dengan
memunculkan isu politik identitas di satu kubu, dan di kubu yang lain juga melawannya dengan
hal yang tidak berbeda. Poitik identitas, dalam hal ini isu agama yang masih menjadi isu sensitif
ditengah rakyat, khususnya pemilih tradisional. Emosi rakyat diaduk-aduk, rasionalitas
ditinggalkan. Hoaks meluas, nalar dan daya kritis warga yang bahkan selama ini menjadi korban
kebijakan negara dihilangkan, dan atau dibenarkan.
Sayangnya, polarisasi yang diharapkan akan berakhir pada saat presiden dan wakil presiden
terpilih, justru semakin terang garisnya di tingkat masyarakat. Hitam putih menilai dengan
judgment ketika kita mengkritik sebuah kebijakan, langsung ditarik pada pilihan politik dalam
pemilu. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, karena pada hakikatnya kesadaran kritis rakyat
dalam perjalanan roda pemerintahan menjadi syarat utama.
Media sedikit banyak
mempengaruhi situasi ini, khususnya media sosial.
Alih-alih mengendalikan hoaks, respon negara justru bertentangan dengan semangat
demokrasi. Negara melakukan pengetatan kontrol suara publik dengan pemadaman internet
atau internet shutdown pada beberapa peristiwa yang terjadi, baik di Jakarta maupun Papua dan
Papua Barat selama tahun 2019 lalu. Dengan tujuan agar informasi yang diterima oleh
masyarakat, hanya yang bersumber dari pemerintah. Lebih dari pembatasan hak atas informasi,
kritik dan suara masyarakat yang berbeda pandangan politik dibungkam. Kriminalisasi dilakukan
dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE. Hak atas kebebasan
menyampaikan mengemukakan ekspresi, pandangan dan pikiran yang dilindungi oleh Konstitusi
dilanggar oleh kekuasaan, dengan atas nama stabilitas politik. Yang mengkhawatirkan, di saat
persatuan rakyat tercabik karena pilihan pada politik elektoral yang dijunjungnya, elit politik
justru bersatu menangguk untung dari situasi politik yang terjadi di tingkat rakyat. Elit
kembali “mengatasnamakan” rakyat ketika mereka berkonsolidasi dangan dalih persatuan bangsa.
Apakah benar demikian? Mari kita periksa kembali dengan lebih jernih, apa kepentingan di balik
bersatunya dua aktor yang bertarung hingga mengorbankan rakyat di bawah? Pada bagian
oligarki, kita dapat melihat dengan jelas, bahwa sesungguhnya ada kepentingan yang sangat besar
yang mempersatukan kedua, yakni kekuasaan. Kekuasaan ekonomi dan politik.
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G. Menguatnya Polarisasi, Menguntungkan Oligarki
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2. Menguatnya Oligarki
Demokrasi yang seharusnya rakyat adalah pemegang kuasa daulat, pada akhirnya juga
dirancang oleh oligarki pada momentum politik elektoral. Siapa yang bertarung, siapa yang
duduk di kekuasaan, siapa sekutunya dan lain-lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),
oligarki diartikan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa,
dari golongan atau kelompok tertentu. Tak banyak berbeda pada definisi yang lain, oligarki
diartikan dimana kekuasaan hanya terletak atau dijalankan oleh sebagian kecil orang.
Oligarki mengendalikan seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dan secara khusus
mengendalikan putaran ekonomi dan pembangunan. Pemerintahan, baik yang ada di eksekutif
maupun legislatif, dikendalikan oleh oligarki. Demikian juga proses demokrasi prosedural.
Demokrasi dibajak oleh kekuatan oligarki dalam momentum demokrasi prosedural, baik di
pemilu maupun pilkada. Agenda dan calon ditentukan oleh oligarki, bukan oleh kekuatan rakyat.
Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Auriga Nusantara dan Tempo yang mengungkap 45,5
persen anggota DPR RI berafiiliasi dengan perusahaan dengan beragam kedudukannya,
baik sebagai komisaris, direktur dan lain-lain di dalam top manager pengambilan keputusan
perusahaan. Tiga partai politik terbesar yang mendudukkan politisinya dari unsur pebisnis adalah
partai Gerindra, PDIP dan Golkar. Selain di Senayan, bayang-bayang kekuasaan oligarki masuk
ke lingkar utama eksekutif. Tiga unsur mendominasi kabinet Indonesia Maju yakni pengusaha,
partai politik dan militer.
Jika pemerintahan dijalankan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Maka siapakah
mereka? Setidaknya ada tiga kekuatan yang berkelindan yakni pemodal/pengusaha/korporasi,
partai politik dan ditambah kekuatan militer/polisi. Selain itu, kita tahu bahwa pemimpin partai
politik tidak hanya memiliki bisnis di sumber daya alam, tetapi juga menjadi pemilik industri
media yang menguasai sebaran media dan informasi.
Di Indonesia, oligarki bersifat ekstraktif. Karena dalam konteks ekonomi, industri ekstraktif
lah yang menjadi sumber atau pundi-pundi kekayaannya. Kajian TuK Indonesia Kuasa Taipan
Kelapa Sawit di Indonesia19 menyebutkan oligarki terjadi karena konsentrasi kekayaan dimana
sebagian kecil orang menguasai sumber daya yang begitu besar. Sekelompok kecil konglomerat
menjadi penentu bagi pengembangan sektor kelapa sawit Indonesia dan oleh karena itu mereka
juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, konflik
sosial, eksploitasi pekerja dan petani kecil yang berhubungan dengan laju ekspansi sektor ini.
Sebanyak 25 group bisnis yang dikendalikan oleh taipan memiliki 5,1 juta hektar, dimana 3,1
juta hektar yang telah ditanam. Mereka tidak hanya memiliki kontrol atau kendali atas penguasaan
lahan, tetapi juga mengendalikan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Itu baru di sektor perkebunan sawit, belum lagi sektor pertambangan yang guritanya begitu kuat
dengan kekuasaan politik di pusat dan daerah.
Dalam laporan Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara,20 yang dikeluarkan
oleh JATAM, Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara, dan ICW secara gamblang memaparkan
bagaimana elit politik di lingkar kekuasaan menggunakan posisinya dalam bentuk perdagangan
pengaruh, political capture dan regulatory capture. Bahkan dalam pusaran bisnis batubara ini,
kita dapat melihat petinggi partai politik yang berbisnis di sektor batubara. Oligarki di sektor
pertambangan ini dalam polanya menggunakan oligarki lama yang bercokol di daerah. Yang
selama ini muncul di publik, apa yang salah jika pengusaha masuk ke dalam pemerintahan, baik di
eksekutif maupun legislative dengan argumentasi tidak akan ada conflict interest? Faktanya dari
pengalaman panjang advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, khususnya terkait dengan
agenda penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengusaha yang berkelindan
dengan kekuasan politik dan bahkan secara langsung juga menjadi aktor politik, nyaris tidak bisa
menanggalkan kepentingan dirinya dan kelompoknya.

19. https://www.tuk.or.id/2015/02/12/kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia/, diakses pada 18 Januari 2020.
20. https://www.jatam.org/2018/12/17/coalruption-elit-politik-dalam-pusaran-bisnis-batu-bara/, diakses pada 18 Januari 2020.
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State capture, dimana kekuasaan ekonomi dan politik memanipulasi kebijakan publik
seolah-olah hadir untuk kepentingan orang banyak. Namun sesungguhnya dibalik itu adalah
untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Roda pemerintahan yang mengatur hajat hidup
orang banyak bukan dikendalikan oleh kelembagaan formil negara, melainkan oleh kelembagaan
bayang-bayang atau informal state, yang tentu menjadi sulit untuk dituntut tanggungjawabnya.
Sehingga kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan tentu saja yang memastikan untuk kepentingan
oligarki. Sebagai bukti, kita dapat melihatnya dalam UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, dan
kini RUU Omnibus Law, yang secara substansi didominasi oleh kepentingan investasi. Kita juga
menemukan fakta lain dari kasus kejahatan korupsi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebelumnya, bahwa korupsi sumber daya alam menjadi sandaran utama bagi
kekuatan oligarki dalam momentum politik elektoral.
Operasionalisasi oligarki dijalankan oleh dalam roda pemerintahan di eksekutif dan legislatif.
Fakta keduanya saling berkelindan secara kasat mata terlihat dalam upaya pelemahan
pemberantasan korupsi. Kekuatan politik ini juga akan bersatu untuk memastikan kekuatan politik
alternatif tidak muncul. Bisa dipastikan partai politik besar hari ini, akan membangun tembok
tebal untuk mengamankan posisi kekuasannya melalui sistem politik dan paket UU politik,
antara lain UU Pemilu dan UU Partai Politik. Karena sifatnya yang ekstraktif, kekuatan oligarki
di Indonesia melahirkan lapis-lapis dampak buruk yang ditimbulkan. Bukan hanya kepentingan
rakyat yang dikorbankan, melainkan juga jasa layanan alam turut dikorbankan, dan artinya
oligarki sedang menggiring bangsa ini dan rakyat Indonesia pada situasi dimana keselamatan
rakyat dikorbankan, dengan terus naiknya deretan angka bencana ekologis.
Dengan konfigurasi politik seperti ini, maka semakin menguatnya polarisasi di tingkat
masyarakat, akan semakin menguntungkan oligarki. Kekuatan oligarki semakin terkonsolidasi
dengan menggunakan polarisasi atau bahkan fragrmentasi di tengah rakyat yang hanya setia
pada “junjungannya” sebagai peluang untuk terus menangguk keuntungan. Agenda rakyat yang
sesungguhnya seperti penyelesaian konflik agraria, penyelamatan lingkungan hidup, mengakhiri
kemiskinan, mengurangi ketimpangan, hanya bersifat gimmick dan tak lebih pemanis dalam
janji-janji politik.
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BAB
III

MENUJU KOLAPS?

“

A. Legislasi Super Prioritas Pro Investasi Untuk
Korporasi
Pernyataan di samping merupakan petikan pidato Joko
Widodo
pada
pelantikannya
sebagai
Presiden
untuk
periode
kedua.
Secara
keseluruhan,
pidato
tersebut
menyampaikan
pesan,
ia
mempunyai
lima fokus21 untuk lima tahun ke depan. Salah satu fokusnya
adalah penyederhanan peraturan perundang-undangan melalui
penerbitan omnibus law. Pasca pidato tersebut, omnibus law
mengisi ruang-ruang diskusi publik yang menjadi diskursus.
Perdebatannya meliputi ketatanegaran, kedudukannya dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, hingga substansi apa
yang akan diatur. Omnibus law memenuhi media, ruang diskusi
masyarakat sipil, kelompok akademisi dan kelompok terdampak
atau penerima manfaat.
Rencana pembentukan omnibus law terbukti. Airlangga
Hartarto, Menko Perekonomian menyebutkan tujuan pembentukan
RUU Omnibus Law sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan
iklim investasi dan daya saing. Terdapat dua RUU Omnibus Law
masuk sebagai Prolegnas Super Prioritas Tahun 2020, yaitu RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law
Perpajakan.22 Peristilahan Prolegnas Super Prioritas tidak
dikenal dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU 12/
2011 hanya mengenal peristilahan Program Legislasi Nasional
Prioritas Tahunan.
Dari proses awal penyusunan kedua RUU Omnibus Law ini
telah memperlihatkan keberpihakannya pada investasi. Penyusunan
Naskah Akademik dan RUU yang menjadi inisiatif Presiden ini hanya mengakomodir partsipasi kelompok bisnis. Tidak ada ruang
partisipasi perwakilan organisasi buruh dan organisasi kerakyatan
lainnya dalam tim penyusun. Satuan Tugas Bersama (Task Force)
penyusunan RUU Omnibus Law dipimpin oleh Ketua Umum
KADIN, dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi
dan KADIN.
RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU pertama
yang dimunculkan ke publik. Secara substasi RUU Pencipta
Lapangan Kerja disusun guna mengoreksi 1.194 pasal dari 82 UU.

21. Pada teksi Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden Terpilih Periode 2019-2024 di Jakarta pada 20 Oktober 2019 secara ringkas disebutkan ia mempunyai
lima fokus kerja pada lima tahun ke depan, yaitu (1) pembangunan SDM; (2) melanjutkan pembanguan infrastruktur; (3) menyederhakan regulasi atau peraturan perundang-undangan; (4) penyederhanaan birokrasi; dan
(5) transformasi ekonomi, dari berbasis sumberdaya alam ke sektor manufaktur dan jasa moder.
22. Siaran Pers Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 tanggal
12 Desember 2019.
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“

Pemerintah akan
mengajak DPR untuk
menerbitkan dua undangundang
besar.
Yang
pertama,
UU
Cipta
Lapangan Kerja. Yang
kedua, UU Pemberdayaan
UMKM. Masing-masing
UU
tersebut
akan
menjadi omnibus law,
yaitu satu UU yang
sekaligus
merevisi
beberapa UU, bahkan
puluhan UU. Puluhan
UU yang menghambat
penciptaan
lapangan
kerja langsung direvisi
sekaligus.
Puluhan
UU yang menghambat
pengembangan UMKM
juga
akan
langsung
direvisi sekaligus
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Adapun substansi yang akan dimuat RUU ini ialah 1)Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan
Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5)
Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.
Berdasarkan hal yang hendak diatur dalam RUU Omnibus Law Pencipta Lapangan Kerja terlihat
jelas tujuan utamanya adalah kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan izin. Isu ketenagakerjaan
dan perlindungan UMKM hanya dua bagian kecil yang kemungkinan besar diatur untuk
melayani kepentingan investasi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi
keberlanjutan lingkungan hidup.
RUU Pencipta Lapangan Kerja melahirkan banyak kontroversi. Aktivitas dan
ketidakpatuhan terhadap AMDAL dan Izin Lingkungan ditentukan hanya dimintakan tanggung
jawab administrasi. Ia menghapus skema pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertentangan
dengan Pasal 78 UU PPLH yang menentukan penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Rencana tersebut menegaskan keberpihakan negara pada investasi. Pengaturan administrasi
pada prinsipnya ditentukan untuk mengatur soal kepatuhan dan pelanggarannya dilakukan
penjatuhan sanksi yang bertahap. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana didasarkan adanya sifat
jahat suatu perbuatan dan ada kepentingan hukum yang dilanggar. Aktivitas yang tidak diawali dan
atau dilakukan tidak patuh terhadap izin lingkungan berkonsekuensi buruk pada lingkungan hidup
dan menaruh rakyat dalam ancaman. Kondisi tersebut laik disebut kejahatan. Penghapusannya
sebagai tindak pidana tidak rasional.
Penghapusan tanggung jawab pidana tersebut juga berpotensi menaikkan kesenjangan
statistik kriminal antara rakyat dan korporasi. Contohnya di kasus karhutla. Terhitung sejak
Desember 2019, Polri menetapkan 416 tersangka karhutla, dan hanya 25 diantaranya korporasi.
Kesenjanganstatisik ini berpotensi semakin besar apabila RUU Pencipta Lapangan Kerja disahkan.
Dokumen izin lingkungan dan AMDAL yang menentukan dimuatnya risiko dan pencegahan karhutla
sebagai bagian kewajiban administrasi. Kondisi ini akan menguntungkan korporasi. Haruskan Negara
dengan cara demikian buruknya melindungi praktik buruk investasi?
Pidato Jokowi pada pelantikannya untuk periode kedua yang menyebutkan Indonesia
menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau 27 juta per kapita
per bulan seolah akan jauh dari kenyataan apabila RUU ini disahkan. Hampir mustahil apabila para
korporasi mau memberikan gaji buruh 27 juta perbulan. Dalam kenyataanya masih banyak kelas
pekerja yang dipekerjakan dengan upah di bawah standar hidup layak. Bahkan setelah Draft RUU
disebarluaskan publik mendapat respon negatif dari buruh. Januari 2019, ditandai demonstrasi
penolakan buruh terhadap RUU ini. Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (KASBI), yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyatakan
beberapa alasan penolakan kelompok buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,
antara lain: Pertama, akan semakin memiskinkan kelas buruh, karena memberi kemudahan PHK,
pengurangan pesangon secara besar-besaran, perluasan jenis pekerjaan kontrak outsourcing,
perhitungan upah berdasarkan jam kerja, dan lainnya. Kedua, pemerintah juga akan memanjakan
para pengusaha dengan menghapus pidana perburuhan dan menggantinya dengan sanksi perdata
berupa denda dan sanksi administrasi. Ketiga, omnibus law bermalasah dalam system hukum di
Indonesia. Keempat, proses perumusan tergesa-gesa dan tertutup, tanpa pelibatan publik. Pada
akhirnya, RUU Omnibus Law yang menjadi RUU sapu jagad ini hanya untuk menggenjot investasi,
dan mengorbankan rakyat.23

Proyeksi Legislasi RUU Omnibus Law
Catatan prosedur dan substansi RUU Omnibus Law memperlihatkan keberpihaknnya pada
korporasi. Atas nama investasi, hukum disusun guna memenuhi nilai kepastian untuk melayani
kepentingan investasi.
23. https://nasional.tempo.co/read/1295268/5-alasan-serikat-pekerja-tolak-ruu-omnibus-law/full&view=ok, diakses pada 25 Januari 2020

Ancaman RUU ini membahayakan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Pernyataan
Joko Widodo pada dokumen Nawa Cita I ketika masa kampanye Pilpres 2014 terbukti
bualan. Pernyataannya yang menyebutkan Indonesia dalam titik kritis bahaya kemanusiaan karena
kerusakan lingkungan hidup tentunya tidak dapat diselesaikan oleh dua RUU ini. Pengesahannya
malah semakin mengeratkan Indonesia pada titik krisis kemanusiaan.
Lalu, bagaimana poyeksinya. Apakah kedua RUU yang sarat kepentingan investasi ini akan
disahkah? Dalam hal ini, WALHI menjawabnya dengan dua skenario. Pertama, proses pengesahan
kedua RUU akan berjalan mulus untuk memperoleh persetujan bersama Presiden dan DPR.
Lagi dan lagi, Senayan dan Istana berkompromi jahat. Proyeksi pertama ini paling mungkin
terjadi. Hal ini bisa dilihat dari komposisi Parleman dan Kabinet yang terafiliasi dengan bisnis. Data
Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menyebutkan 262 atau 45,5 dari 575 anggota DPR menduduki
posisi penting atau terafiliasi dengan korporasi.24 Komposisi Kabinet Menteri Indonesia Maju pun
tidak kalah mencengangkan, dimana 34,21% atau 38 diantaranya merupakan pengusaha, yang
sebagian besarnya bergerak di sektor sumber daya alam.25 Dengan latar belakang pengusaha, maka
para anggota DPR dan menteri akan lebih mudah berkompromi mengesahkan RUU berwatak
kapitalistik ini. Perlu juga diingat, sebelum menjadi presiden, pun Joko Widodo merupakan seorang
pengusaha. Semangat Jokowi untuk membuka lebar taburan investasi melalui dua RUU Omnibus
Law sepertinya tidak akan mengalami kendala. Selain pengusaha, Parlemen juga dikuasai oleh partai
politik pendukung Pemerintah. Hanya PKS, Demokrat dan PAN yang tidak menjadi bagian dari
Pemerintahan. Belajar dari pengalaman legislasi September 2019, PKS, Demokrat dan PAN serta
Gerindera yang saat itu masih menjadi partai oposisi malah turut ambil bagian dalam pengesahaan
RUU kontroversial.
Kedua, dua RUU Omnibus Law gagal disahkan. Proyeksi ini sangat sulit diwujudkan.
Penghentian pembahasan dua RUU ini tidak mungkin karena kebaikan Parlemen dan Istana.
Berkaca dari pengalaman September 2019, demonstrasi dan konsolidasi gerakan rakyatlah yang
mampu menghentikan pengesahan dua RUU Omnibus Law. Kekuatan oligarki politik dan bisnis
dengan bantuan tindakan represif polisi dan tentara akan dihadapkan dengan gerakan rakyat.

Dua RUU Omnibus Law usulan Pemerintah untuk melayani investasi, bukan melayani kepentingan
rakyat. Meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja hanya kedok untuk menutup keberpihakannya
pada korporasi. Rakyat dan lingkungan hidup hanya jadi tumbal. Apabila Presiden benar memihak pada
kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup, maka paket peraturan perundang-undangan atau RUU
Omnibus Law yang dibutuhkan rakyat adalah RUU turunan perintah TAP MPR Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pasal 6 dan 7 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dengan tegas memerintahkan Presiden bersama
DPR untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta
mencabut, mengubah dan atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan
melaksanakan keseluruah perintah TAP MPR ini. Mengacu pada Pasal 4 dan 5 TAP MPR Nomor IX/
MPR/2001 maka Pemerintah seharusnya mengkaji hambatan-hambatan peraturan perundang-undangan
serta melakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan
mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Pemberian insentif kebijakan pada korporasi hanya akan
semakin memperkokoh ketimpangan.
Secara filosofis, sosiologis dan yuridis konsideran TAP MPR telah mengingatkan bahwa kondisi
ketimpangan agraria dan kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kemiskinan dan kondisi krisis.
Presiden pun diperintahkan untuk memberikan laporan pelaksanaan TAP MPR pada setiap Sidang Tahunan
MPR. Lima tahun berkuasa, tidak satu kalipun Joko Widodo selaku Presiden memberikan laporan
pelaksanaan TAP MPR ini.
WALHI percaya, satu-satunya cara untuk memulihkan Indonesia dari kondisi krisis adalah dengan
cara mengimplemtasikan perintah TAP MPR ini. Rakyat butuh RUU Omnibus Law Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, bukan dua RUU Omnibus Law inisiatif Pemerintah yang berwatak
kapitalistik.

24. https://koran.tempo.co/read/446333/pebisnis-tempati-hampir-separuh-parlemen, diakses pada 25 Januari 2020.
25. 4 orang murni pengusaha; 2 orang purnawirawan sekaligus pengusaha; 2 orang purnawirawan, kader partai politik dan pengusaha; 5 orang kader partai politik dan
pengusaha.
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B. Merespon Krisis Iklim Dengan Kebijakan Keliru
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, pemerintah Jokowi mengeluarkan mega proyek ambisius listrik 35.000 MW (Megawatt).
Proyek tersebut masuk dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasar
Perpres nomor 22 tahun 2017 dan merupakan satu dari total 223 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah berdalih proyek tersebut didasarkan pada usaha memenuhi pertumbuhan kebutuhan
listrik, pertumbuhan ekonomi, dan target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019. Sampai
akhir tahun 2019, berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP) baru 14% atau 5.071 MW dari 35.000 MW proyek pembangkit listrik yang
beroperasi atau sudah Commercial Operation Date (COD).26 Pada akhirnya target realisasi proyek
tersebut diundur dengan perkiraan yang masih asumtif dengan perkiraan 2023-2028.
1. Inkonsistensi Perencanaan Ketenagalistrikan
		
Hingga akhir 2019, realisasi proyek listrik 35.000 MW mengalami kegagalan. Hal ini
membuktikan perencanaan ketenagalistrikan yang disusun pemerintah tidak didasarkan
pada kebutuhan riil. Asumsi perhitungan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan
pertumbuhan kebutuhan energi listrik terbukti keliru. Perkiraan angka pertumbuhan
ekonomi 6-7% terlalu tinggi dari realisasi sesungguhnya sebesar 5% membuat
perencanaan umum ketenagalistrikan terus direvisi. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan
realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016-2028 dalam (RUPTL) 2016, 2017, 2018
dan 2019.

Gambar 12 : Perubahan Asumsi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di RUPTL 2016-2019
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Perencanaan ketenagalistrikan dalam dokumen RUPTL seharusnya tidak berbasis
pada economic growth. Penyediaan listrik seharusnya didasarkan pertimbangan mendetil
tentang proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik dari sektor rumah tangga dan industri.
Perencanaan energi sesungguhnya belum rasional berdasarkan kebutuhan riil. Bahkan masih
ada perbedaan perencanaan dan target antara Kementrian ESDM dan PLN. Masalah lain
muncul dengan belum adanya roadmap energi yang dijalankan secara konsisten. Hal ini
melahirkan dugaan adanya titipan proyek dari pelaku bisnis energi.
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2. Perencanaan Kelistrikan Berlumur Batu Bara
		
Pada awal tahun 2019, pemerintah mengesahkan RUPTL 2019-2028 melalui Keputusan
Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2019. Dalam dokumen tersebut ditemukan penambahan
target realisasi proyek energi listrik dari total 35.000 MW menjadi 56.395 MW pada tahun
2028.

26. https://www.antaranews.com/berita/1225620/kppip-sebut-14-persen-dari-35-ribu-mw-proyek-listrik-sudah-beroperasi diakses 25 Januari 2020

Keseluruhan target tersebut terbagi dalam proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP)
sebesar 4.607 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 9.954 MW, Pembangkit Listrik
Tenaga Gas 12.617 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara (PLTU) 27.063 MW dan
tenaga lainnya 2.564 MW.

		
Target capaian proyek listrik 35.000 MW gagal terealisasi sesuai target. Mayoritas
jenis pembangkit dari total target tersebut adalah PLTU dengan energi fosil batu bara
sebagai bahan bakarnya. RUPTL 2018 dan 2019 menentukan alokasi target energi yang
dihasilkan masih didominasi oleh PLTU sebesar 26.807 MW (RUPTL 2018) dan meningkat
menjadi 27.063 MW pada RUPTL 2019. Besarnya alokasi PLTU dalam rencana penyediaan
listrik merupakan akomodasi terhadap bisnis batu bara yang dikuasai oligarki. Meningkatnya
jumlah PLTU merupakan upaya penyediaan pasar domestik demi menampung meningkatnya
produksi batu bara. Insentif negara pada korporasi batu bara dengan menambah PLTU
kontrapoduktif dengan upaya negara lain mengurangi dan menutup PLTU untuk menekan
emisi karbon.
		
Proyek PLTU batu bara, politik dan bisnis dalam konteks Indonesia selalu tak
terpisahkan. Ada sengkarut kepentingan jual beli izin konsesi tambang, fee pendirian
pembangkit hingga pendanaan kontestasi pemilu oleh pengusaha tambang. Pada tahun 2019 terungkap kasus suap izin PLTU Cirebon yang melibatkan pimpinan Hyundai,
Henry Jung ke penjara. Pada tahun sebelumnya terungkap juga kasus suap PLTU-1 Riau
yang menyeret Idrus Marham, Eni Saragih hingga Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.
Selain rentan korupsi, proyek PLTU juga berdampak pada perampasan ruang hidup dan
kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Celukang Bawang, Teluk Sepang, Batang, Cirebon,
Indramayu, hingga Cilacap.
		
Melihat dokumen RUPTL 2019, kita justru dibuat tercengang dengan disebutnya
PLTU teknologi Clean Coal Technology (CCT) sebagai pembangkit litsrik ramah lingkungan.
Pada dokumen perencanaan sebelumnya, PLTU dengan teknologi Ultra Super Critical juga
disebut sebagai pembangkit ramah lingkungan. Dalih ramah lingkungan hanya kedok untuk
melegitimasi penambahan PLTU baru.
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Gambar 13 : Perbandingan Kapasitas Pembangkit dalam RUPTL 2018 dan 2019
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Digenjotnya PLTU baru dan ekspansi demi menaikkan produksi batu bara yang dikuasai
grup besar seperti Adaro milik Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Toba Sejahtera Luhut
Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi). Berikut target dan realisasi produksi batu
bara tahun 2015-2020.
Tahun

Target*
(Juta/Ton)

Realisasi*
(Juta/Ton)

DMO*

Persentase

2015

425

461,29

86

108 %

2016
2017
2018
2019
2020

419
477
485
489
550

456,17
461,36
557,77
610

91
97
115
128

108,8 %
96,7 %
114,8 %
124 %

Tabel 3 : Target dan Realisasi Produksi Batu bara dari tahun 2015-2020. Diolah dari data ESDM
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Produksi batu bara di tahun 2019 mencapai 610 juta ton atau 124 % dari target produksi
sebesar 489 juta ton. Jumlah produksi tersebut tertinggi selama kurun waktu lima tahun
terakhir. Adapun Domestic Market Obligation (DMO) 2019 mencapai 128 juta ton. Pada
tahun 2020, DMO diprediksi akan meningkat seiring rencana pemerintah menambah
pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). Berdasarkan data tersebut terlihat penyediaan
energi listrik Indonesia berelasi dengan bisnis batu bara. Tidak terlihat keseriusan pemerintah
dalam mengurangi emisi karbon dioksida pada sektor penyediaan energi. Transisi energi
fosil menuju energi terbarukan masih sangat lambat. Hal ini menegaskan rendahnya
komitmen pemerintah membuat kebijakan afirmatif guna merespon krisis iklim.
		
Selanjutnya, kebijakan hilirisasi juga akan memicu penambahan pembangkit baru.
Kalau pemerintah tidak serius beralih kepada sumber energi bersih lainnya, maka kebutuhan
batu bara akan selalu meningkat. Tidak ada proses transisi energi dari energi fosil ke sumber
energi bersih terbarukan. Pada 2020 dan tahun-tahun berikutnya Indonesia masih bergatung
pada energi koto dan semakin memperburuk dampak krisis iklim.
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3. False Solution Krisis Iklim Berkedok Energi Bersih Terbarukan
		
Capaian bauran Energi Bersih Terbarukan (EBT) di tahun 2019 hanya mencapai
11,4 % atau kurang dari separuh target sebesar 23% pada 2025. Perlu komitmen serius dan
kebijakan yang tepat untuk mengejar target bauran EBT tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan
komitmen penurunan emisi guna mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 o celcius
sebelum tahun 2030.
		
Selama tahun 2019, pemerintahan Jokowi menawarkan kebijakan yang menurut
kami merupakan sebuah false solution. Tendensinya sekedar berorientasi pada bisnis.
RUPTL 2019-2028 memunculkan kewajiban untuk mendorong penggunaan Crude Palm
Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi berlabel
ramah lingkungan. Dalam setiap kesempatan, Jokowi selalu berbicara keberhasilan Indonesia
mengembangkan B30, sebuah biodiesel dengan 30% bahan campuran dari minyak sawit.
Setelah B30, pemerintah sangat ambisius untuk menciptakan B100 atau biodiesel dengan
100% minyak sawit.
		
Kebijakan biodiesel ini tidak direncanakan secara sistematis, tetapi sekedar
mengamankan kepentingan bisnis karena ditolaknya CPO kita oleh Uni Eropa. Kebijakan
ini bertujuan menutup kerugian perusahaan yang produksinya tidak terserap pasar.
Kebutuhannya sekedar melindungi kepentingan bisnis korporasi yang dekat kekuasaan.
Biodiesel dalam skala besar malah berpotensi melahirkan ancaman baru, apabila target
pemenuhan produksinya dilakukan dengan ekspansif, bukan melaui intensifikasi.

Kebijakan ekspansif perkebunan kelapa sawit akan tetap menjadi ancaman terhadap
pemenuhan nilai kemanusiaan dan perlindungan lingkungan hidup
		
Selain menjajakan B30, Trend energi bersih terbarukan direspon dengan gagasan
produksi massal mobil listrik. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi bahkan sudah
keliling menawarkan peluang investasi kepada sejumlah industri otomotif. Dalam lawatannya
ke kantor pusat BMW di Jerman, Luhut bahkan terkesan memohon perusahaan otomotif itu
berinvestasi mobil listrik di Indonesia. Rayuan sama persis Luhut layangkan kepada pabrikan
lain seperti Volkswagen (VW) dan Hyundai untuk berinvestasi di Indonesia. Pendekatan
pengembangan mobil listrik ramah lingkungan sesungguhnya hanya kedok untuk rencana
bisnis lainnya. Aroma bisnis tersebut dapat kita lihat dari terlibatnya Kepala Staf Presiden,
Moeldoko untuk mempromosikan perusahaan mobil listrik miliknya PT Mobil Anak
Bangsa. Bakrie Grup dan Astra yang juga siap bersaing dalam bisnis mobil listrik. Selain itu,
ada ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi pemain utama produsen baterai kendaraan
listrik. Jika investasi lancar, maka produksi tambang nikel dan mineral jrang (rare earth) akan
terus digenjot.
		
Solusi keliru lain yang direncanakan pemerintah pada target bauran EBT adalah
dengan mewacanakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)27 dan merencanakan
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Khusus PLTSa, bahkan masuk
dalam kategori Proyek Strategis Nasional dan diakomodir dalam RUPTL. PLTSa dimasukkan
dalam rencana bauran energi terbarukan untuk mencapai 23% target 2025. WALHI menilai
PLTSa bukan energi bersih terbarukan dan bukan solusi tepat mengatasi persoalan sampah.
PLTSa berpotensi menimbulkan cemaran dioksin dan pembakarannya (thermal process)
bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah.28
4. Proyeksi Sektor Energi
		
Melihat refleksi dan implementasi kebijakan energi selama tahun 2019, WALHI
memproyeksikan beberapa hal. Pertama, produksi batu bara akan terus digenjot untuk
kebutuhan PLTU yang dalam perencanaan RUPTL masih akan terus dibangun. Kedua,
keberpihakan negara untuk melindungi pasar sawit dengan menyediakan pasar lokal melalui
biodiesel berpotensi memperparah kerusakan. Kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria
dan deforestasi berpotensi terulang kembali. Ketiga, solusi untuk memperbesar bauran EBT
berpotensi ditungganggi kepentingan bisnis elit poltik-pengusaha. Pendekatan keuntungan
material akan lebih diutamakan ketimbang kerja bersama mencegah krisis iklim. Keempat,
ekstraksi nikel dan rare earth akan semakin masif untuk memenuhi pasar global sehingga
berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kelima, Proyek PLTSa dengan resiko
pembiayaan tinggi berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah dan pusat. Potensi
proyek gagal cukup besar karena ketidaklayakan teknis.

Dominasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi dari
kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia kehilangan 27% tutupan pohonnya pada periode
tahun 2001-2015. Kondisi ini terjadi karena alih fungsi lahan untuk komoditas seperti pertambangan,
kayu dan perkebunan monokultur (sawit, serat kertas). Alih fungsi ini dilegalkan melalui perizinan
diterbitkan oleh penyelenggara negara. Tidak diperhatikannya aspek kebencaan dalam penerbitan
izin industri ekstraktif dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

27. https://finance.detik.com/energi/d-4801117/menteri-esdm-pltn-kita-sepakat-tapi diakses 25 Januari 2020
28. Siaran Pers WALHI bersama AZWI (Aliansi Zero Waste Indonesia) “Mandat Undang-undang: Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan Lindungi Masyarakat”. Dirilis
10 Januari 2020
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Gambar 14 : Peta perizinan industri ekstraktif dalam wilayah rawan longsor. Data diolah oleh WALHI.
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Aktivitas penebangan dan pengerukan oleh pelaku industri ekstraktif menjadikan rakyat rentan
karena hampir keseluruhan perizinan berada tidak jauh dari pemukiman warga atau berada di
lokasi yang memberikan perlindungan ekologis. Uraian ini sesuai dengan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memetakan 5.744 desa rawan bencana di Indonesia, dimana
setidaknya ada 8.091 perizinan sektor pertambangan, 307 perizinan untuk sektor tanaman industri,
280 perizinan untuk sektor pengusahaan hutan alam dan 1783 perizinan untuk sektor perkebunan.
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Gambar 15 : Overlay peta perizinan pertambangan dengan tutupan lahan di Indonesia. Data diolah oleh WALHI.

Berdasarkan olah data WALHI memperlihatkan bahwa terdapat 8,55 juta hektar yang berada
pada tutupan hutan primer dan 3,5 juta hektar berada di tutupun sekunder seperti areal pertanian,
sawah, pemukiman, dan transmigrasi yang berada di lokasi perizinan pertambangan. Kondisi ini
berkonsekuensi meletakkan warga dalam risiko bencana. Selain itu, perizinan tersebut berpotensi
merampas ruang hidup masyarakat sekaligus menurunkan daya lenting masyarakat menghadapi
ancaman bencana ekologis. Jika dilihat lagi pernyataan presiden terkait lokasi Indonesia yang berada
di kawasan rawan bencana, jelas kontraproduktif dengan fakta yang terjadi. Satu sisi presiden sadar
bahwa ada risiko rawan bencana namun di sisi lain karena membiarkan pembangunan maupun
rencana pembangunan, khsususnya proyek infrastruktur yang sering kali tidak memperhatikan
aspek kebencanaan.
Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang abai terhadap aspek kebencanaan dapat
dilihat di pesisir Selat Jawa. Rencana pembangunan proyek infrastruktur tersebut berada di lokasi
patahan cecar dan megathrust. BNPB telah memetakan bahwa terdapat 5.774 desa rawan bencana
tsunami di Indonesia, dan 548 desa tersebut berada di selatan Jawa.
WALHI mengidentifikasi ada kurang lebih 30 titik proyek dan kebijakan pemerintah di
sepanjang pesisir selatan jawa berpotensi meningkatkan risiko bencana, ke-30 titik ini berupa
tambang pasir besi, tambang emas, proyek infrastruktur bandara dan transportasi darat serta PLTU.
Situasi kerawanan bencana ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam kerangka pencegahan karena sepanjang tahun 2019 Jokowi telah menerbitankan Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres
No. 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berada di wilayah Jawa tengah
dan Timur tentu yang mana ini akan menambah beban wilayah Jawa Timur khususnya dibagian
selatan.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa seluruh investasi yang berada di bagian selatan
pulau Jawa tidak mempertimbangkan potensi dan kerawanan bencana sehingga melahirkan
ancaman kepada keselamatan rakyat, lingkungan dan investasi yang dijalankan. Apabila pemerintah
tidak segera mengambil tindakan, maka pernyataan Jokowi terkait bencana hanya sekedar pernyataan
populis biasa. Seharusnya potensi kebencanaan di bagian selatan pulau Jawa membuat Pemerintah
berhenti menerbitkan sekaligus melakukan peninjauan ulang perizinan industri ekstraktif dan
rencana pembangunan infrastruktur. Contoh pengabaian terhadap potensi kebencanaan dibagian
selatan Jawa dapat di lihat di Jawa Timur. Penerbitan Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –
Lamongan, Kawasan Bromo Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
akan menambah beban wilayah Jawa Timur, khususnya di bagian selatan dimana sudah banyak
dibebani dengan investasi pertambangan.
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Gambar 16 : Kerentanan gempa dan potensi tsunami di pesisir selatan Jawa. Sumber: BNPB dan USGS Earthquake
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Proyeksi Bencana 2020
Hingga saat ini tidak ada yang dapat menentukan dengan tepat dan akurat kapan dan dimana
bencana akan terjadi. Namun, pemerintah selalu memiliki kesempatan untuk dapat melakukan
upaya mitigasi yang strategis dalam pencegahan bencana sebagaimana tertuang dalam UU No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun faktanya, dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana29 (RENAS PB) 2014-2019 menujukkan kecenderungan yang masih terfokus kepada pada
tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan, untuk penanggulangan prabencana
masih sangat karikatif.
Apabila kebijakan pemerintah masih bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam tanpa
mempertimbangkan kerawanan dan abai mengenai dampak lingkungan hidup, tren bencana seperti
tahun-tahun sebelumnya akan kembali terjadi di tahun 2020. Hal ini bisa menjadi lebih buruk di
tahun 2020 ditambah fakta bahwa letak wilayah Indonesia yang berada dalam jalur Ring of Fire yang
rawan akan bencana.
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Gambar 17 : Rekapitulasi bencana yang terjadi sepanjang Januari 2020. Sumber BNPB
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Kerusakan lingkungan hidup yang belum dipulihkan dapat memicu terjadinya bencana
karena menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sudah saatnya
pemerintah menaruh perhatian yang serius dalam penanganan dan mitigasi bencana serta
mengarusutamakan kepentingan lingkungan hidup. Tidak lagi mengakomodir kepentingan
investasi dan mengorbanan lingkungan hidup.
Dengan gambaran situasi di atas, WALHI memprediksi:
• Indonesia akan semakin berat menghadapi bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan hidup
dan buruknya tata kelola, ditambah dengan tantangan krisis iklim ke depan, dimana Indonesia
sebagai negara kepulauan yang rentan dengan dampak perubahan iklim. Laporan terakhir dari
IPCC yang menyatakan akan terjadi kenaikan permukaan air laut pada tahun 2050, semakin
menambah deretan risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di
pesisir dan pulau kecil. Hal yang memberatkan bagi Indonesia, karena di satu sisi pemerintahnya
acap kali denial terhadap fakta perubahan iklim, di sisi yang lain masyarakatnya belum disiapkan
untuk menghadapi bencana ekologis dan bencana iklim yang datang secara bertubi-tubi dengan
intensitas yang besar.
• Tiga puluh proyek infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah di bagian selatan Jawa,
akan semakin meningkatkan ancaman kebencanaan.

29. https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-renas-pb.pdf, diakses pada 22 Januari 2020.

Pemerintah Indonesia dalam COP 21 Paris telah menyatakan komitmennya untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca yang diturunkan dalam kebijakan yang diratifikasi melalui UU
Nomor 16 Tahun 2016. Pidato Presiden Joko Widodo di pertemuan perubahan iklim tahun 2015
di Paris menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29%
dengan upaya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030. Akhir
tahun 2016 yang lalu, pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen Nationally Determined
Contribution (NDC) kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).
Dalam laporan IPCC disebutkan bahwa target Nationally Determined Contributions (NDC)
semua negara sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Paris tetap akan menyebabkan
pemanasan global lebih dari 1,50 celcius. Friends of the Earth International memprediksi bahwa
target NDC seluruh negara akan mendorong suhu global mencapai 2,90 celcius sampai 3,40 celcius
pada tahun 2100.
Tahun 2020 ini merupakan batas akhir kontribusi pengurangan emisi, sebelum dijalankan
pada tahun 2021. Artinya tahun ini menjadi kunci untuk menguji sejauhmana komitmen negaranegara tersebut dijalankan, di tengah kekhawatiran setelah COP 25 Madrid menemui jalan buntu.
Sementara IPCC sudah mengingatkan dalam laporannya bahwa langkah-langkah progressif harus
dilakukan oleh para pihak untuk memastikan suhu bumi di bawah 1,50 celcius. Karena jika tetap
berpegang pada target NDC sesuai kesepakatan Paris, akan tetap menghasilkan pemanasan global di
atas 1,50 celcius dengan dampak begitu besar yang harus dialami oleh penduduk bumi, khususnya di
negara miskin dan berkembang. Selain kenaikan permukaan air laut yang akan mengancam pesisir
dan pulau kecil, juga akan terjadi kelangkaan air, gagal panen dan ancaman kekurangan pangan dan
dampak kesehatan.
Indonesia sesungguhnya menjadi negara yang penting untuk mengambil peran-peran
strategis. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dalam NDC nya menyebutkan penurunan emisi
gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional
di tahun 2030. Dua sektor menjadi target utama dari upaya Indonesia memenuhi komitmennya
yakni dari alih fungsi lahan dan pengrusakan hutan sebesar 17%, serta sektor energi sebesar 11%.
Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia berupaya mengalihkan target penurunan emisi
dari sektor Agriculture, Forestry and Land Use (AFOLU) ke sektor energi. Dengan argumentasi
serangkaian kebijakan telah dikeluarkan dan mengklaim keberhasilan penurunan emisi di sektor
AFOLU ini, khususnya dari kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016-2108. Namun sayangnya kita
juga tahu, bahwa karhutla kembali terjadi di tahun 2019.
Di sektor energi, di tengah komitmen Indonesia menurunkan emisi 11%, dan ketika negara
mulai meninggalkan energi kotor batubara karena dampak buruk, pemerintah Indonesia tetap
bergantung pada energi kotor dan memiliki daya rusak, untuk memenuhi kebutuhan energinya
dan memasok kebutuhan pasar global. Keengganan pemerintah untuk perlahan keluar dari energi
kotor, rakus dan mematikan tentu dipertanyakan, terlebih dengan alasan batubara murah.
WALHI memprediksi akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target menurunkan emisi
karbon 29% pada 2030, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru meningkat
dua kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024. Sementara hutan
yang difungsikan untuk menyerap emisi, justru makin banyak yang dirusak untuk menggali
batubara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan PLTU sekitar 250 juta ton/tahun.
Komitmen penurunan emisi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam NDC harusnya
menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Meski dalam
draft RPJMN 2020-2024 telah termaktub dalam salah satu 7 agenda pembangunan,
yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
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Dalam perjalanannya, kebijakan penanganan perubahan iklim ini seolah bertumpu di satu
kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memang
ditugaskan untuk menjadi leading sectornya. Hanya tentu kontribusi dari Kementerian dan
Lembaga negara lainnya menjadi penting, khususnya yang terkait dengan sumber emisi yang
dihasilkan oleh Indonesia, seperti Kementerian ESDM dan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Kritik lainnya adalah kebijakan ekonomi yang tetap bertopang pada investasi industri
ekstraktif menjadi pilihan utama atas kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia, setidaknya
dalam lima tahun ke depan. Belum lagi upaya penyangkalan yang dilakukan oleh elit politik,
termasuk Presiden atas krisis lingkungan hidup yang terjadi. Pernyataan Presiden dalam pidatonya
yang mengatakan bahwa kampanye perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan hidup,
terkait dengan soal persaingan perdagangan antar negara. Pernyataan Presiden ini menutup mata
dan menyangkal atas praktik buruk perkebunan sawit yang selama ini merusak lingkungan hidup,
melanggar hak asasi manusia dan bahkan menimbulkan krisis iklim yang dampaknya kini semakin
berat ditanggung oleh rakyat.
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Pada tahun 2020 ini kembali memasuki momentuk politik tingkat daerah. Tahun ini akan
dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur
(Pilgub), 224 Pemilihan Bupati (Pilbub), dan 37 Pemilihan Walikota (Pilwalkot). Dalam analisis
WALHI, momentum Pemilihan Kepala Daerah sangat rentan terjadi jual beli perizinan dan pelepasan
konsesi sebagai modal kontestasi calon. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas saat
ini, juga berada pada daerah yang akan melakukan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Disamping
kerentanan perlindungan lingkungan pada tahun politik, pendekatan yang digunakan dalam implementasi PSN juga meninggalkan beberapa persoalan pokok.
Pertama, ancaman lingkungan hidup dan risiko bencana. Sebagian dari proyek infrastruktur
dibiayai oleh Bank Dunia. Semenjak Bank Dunia memberlakukan ESF (Environmental and Social
Framework) untuk proyek infrastruktur sejak 1 Oktober 2018. Kondisi ini lebih lemah dibandingkan pemberlakuan safeguard Bank Dunia. Selama ini, penerima pinjaman utang Bank Dunia dinilai
berdasar safeguard. Akan tetapi, setelah penetapan ESF, maka penerapannya bergantung pada
regulasi masing-masing-masing negara sehingga Bank Dunia menjadi lepas tangan terhadap dampak
proyek yang didanainya. Salah satu contoh kasusnya adalah proyek jalan lintas Sumatera yang
berada pada kawasan rentan bencana akibat perubahan bentang alam. Contoh lain, PLTA Sungai
Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara, dibangun tanpa analisa lingkungan yang memadai.
Kedua, ancaman konflik. Dalam prakteknya pembangunannya, PSN sering kali
menggunakan UU No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum yang sangat merugikan rakyat. Hal ini berakibat konflik. Atas nama
kepentingan umum masyarakat tidak memiliki hak menolak terhadap penetapan proyek yang akan
dilangsungkan. Sebagai contoh, penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau disingkat
menjadi KSPN, yang pengembangannya dimulai tahun melaui Perpres 50 /2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, yang menetapkan 88 lokasi sebagai
KSPN yang menghilangkan lahan masyarakat secara paksa. Sedangkan pada masa Presiden Jokowi,
pengembangan KSPN dilanjutkan dan menetapkan 10 lokasi destinasi wisata prioritas “Bali Baru.”
Proyek ini akan memicu penggusuran dan perampasan lahan rakyat. Beberapa contoh, seperti yang
terjadi di kawasan Mandalika NTB, Sumba NTT.
Ketiga, beban utang. Besarnya biaya pembangunan infrastruktur mendorong negara
menggunakan dana hutang luar negeri. Sebagai catatan, jumlah pinjaman Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) ke Indonesia yang tercatat secara resmi di situs Bank Indonesia sejak Maret
2017 sebesar 15 Juta US$ dan hingga saat data terakhir yang dikeluarkan Bank Indonesia pertanggal
17 Juni 2019, utang Pemerintah Indonesia kepada AIIB per bulan April 2019 sebesar 100 Juta US$
atau setara dengan 1,4 Triliun rupiah (1 US$ = 14.000 rupiah).

Di sisi lain, dilemahkannya regulasi mengakibatkan minimnya studi kelayakan, sehingga tidak
jarang sebuah proyek sia-sia seperti pada kasus bandara Kertajati di Jawa Barat yang hingga saat
ini masih sepi. Pada jangka panjang tanpa perhitungan yang matang, hutang akan menjadi beban
keuangan negara yang pada akhirnya hanya merugikan masyarakat dengan semakin berkurangnya
subsidi negara terhadap rakyatnya.
Keempat, kerancuan regulasi. Atas nama PSN tidak jarang akhirnya regulasi yang
memberikan perlindungan lingkungan, partisipasi publik, dan tahapan perizinan dianggap
memberikan hambatan. Hadirnya PP Online Single Submission (OSS) melalui PP No. 24 tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, begitu juga dengan
hadirnya Omnibus Law. Regulasi-regulasi yang tumpang tindih ini bukan hanya memangkas proses
administrasi, tetapi juga hilangnya ruang-ruang partisipasi publik.
Kelima, potensi korupsi. Banyaknya proyek infrastruktur pada daerah-daerah yang
melakukan Pilkada juga memberikan membuka potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sayangnya, tidak ada perhatian serius pada hal ini. Dalam keterangan tertulisnya, AIIB menjelaskan
bahwa peningkatan perhatian terhadap potensi korupsi baru akan ditingkatkan ketika sudah
muncul kasus korupsi. Artinya bahwa AIIB belum menyiapkan panduan pengamanan anti korupsi
sejak awal. AIIB bersama Bank Dunia baru mengambil langkah untuk memperkuat prosedur
program Regional Infrastructure Development Fund (RIDF), manajemen risiko, uji tuntas dan
peningkatan kesadaran anti korupsi. Sebagai contoh, pada tanggal 14-15 Februari 2019, KPK
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung Tengah. Kasus OTT tersebut terkait
korupsi pada sektor infrastruktur dengan melibatkan kepala daerah dan pengusaha konstruksi.
Temuan tersebut menunjukkan proyek-proyek RIDF dan Proyek PT. SMI dari Bank Dunia,
AIIB, ADB, dan GCF rentan dikorupsi. Berkaca dari adanya potensi korupsi, lembaga keuangan
multilateral harus melakukan evaluasi dalam pemberian pembiayaan proyek-proyek infrastuktur
skala besar.

Pada proyek infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional, setidaknya akan melahirkan
tiga persoalan mendasar. Kepentingan investasi pada sektor infrastruktur bertemu kepentingan
politik praktis dalam pemilihan kepala daerah langsung. Setidaknya berdasar analisis dan data trend
yang terjadi, berikut proyeksi kedepan yang harus kita waspadai.
Pertama, meningkatnya alih fungsi lahan dan pelepasan kawasan hutan, tanpa mengindahkan dampak lingkungan dan risiko bencana yang terjadi. Pendekatan atas nama kepentingan umum,
ditambah berbagai diskresi regulasi atas nama pembangunan infrastruktur strategis nasional, rentan
mengakibatkan alih fungsi lahan. Risiko bencana juga akan meningkat saat izin lingkungan dan
kajian lingkungan hidup strategis diabaikan. Dalam praktiknya melalui prosedur online single
submissin (OSS), izin lingkungan bisa dilakukan belakangan dengan penetapan lokasi terlebih
dahulu. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan yang cukup karena penetapan lokasi PSN
membuatnya dapat lepas dari ketentuan daerah.
Kedua, hal paling rentan dari proyek infrastruktur pada daerah yang memasuki tahun
politik, adalah PSN menjadi bagian dari pencitraan komoditas politik. Pembagunan Proyek Strategis
Nasional dalam bentuk infrastruktur akan “diklaim” sebagai bagian keberhasilkan kerja pemerintah.
Ada kecenderungan untuk mengabaikan dampak, khususnya pada kelompok yang terdampak
langsung akan semakin besar. Pertimbangan politik akan meletakkan hitungan elektoral perolehan
suara sebagai pertimbangan utama. Pada sisi lain, kecenderungan pembiayaan politik dan kerentanan korupsi membuat penetapan lokasi PSN mengabaikan perhitungan kebutuhan daerah. Pada
beberapa kasus PSN, seringkali pembangunan infrastruktur tidak memperhitungkan kebutuhan,
sebut saja pembangunan PLTU di Jawa yang over supply, atau pembangunan PLTA di Kalimantan
yang kapasitas listriknya berkali lipat berlebihan. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur hanya
memenuhi kebutuhan investasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan publik serta daya dukung dan
tampung lingkungan.
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Ketiga, kerentanan paling berisiko adalah peningkatan pelanggaran HAM dan meningkatnya
dominasi negara yang mengkerdilkan ruang partisipasi publik dan demokrasi. Peningkatan
kekerasan, dan pelanggaran HAM, penggusuran, hilangnya hak atas tanah, serta ruang
penghidupan pesisir dan laut kerap terjadi dalam kasus pembangunan infrastruktur. Terlebih, atas nama
kepentingan umum hak atas tanah dapat dicabut. Di tengah regulasi dan berbagai diskresi bagi
investasi didesain oleh pemerintah, jika pola pembangunan yang sama masih akan terus dipaksakan,
maka kedepan bisa dipastikan konflik, pelanggaran HAM, dan kekerasan akan terus berlanjut.
Keempat, koalisi politik di nasional akan menguat sampai ke daerah. Kepentingannya untuk
mengamankan pelaksanaan PSN di daerah. Kolaborasi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem
dan PKB akan mendominasi konfigurasi politik daerah.
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Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (95 KM) (bagian TS) dan Kereta
Api Muara Enim – Pulau Baai
Kawasan Industri Tanah Kuning dan Revitalisasi bandara
Skema belt road initiative:
Kawasan Industri Tanah Kuning, Zona ekonomi terpadu Indonesia Strategis
Industri (ISI) Tanah Kuning, Taman Industri ASK Gezhouba Tanah Kuning,
Mangkupadi, Infrastruktur kawasan industri dan fasilitas publik, Tanah Kuning, Pelabuhan Internasional, Tanah Kuning, SEB-KPP state grid integrated
solution; Mentarang Induk dan Kabama Induk HEP’s, Kayan Hydro Energy,
Kabupaten Bulungan, PLTA Sembakung, Distrik Lumbis Ogong, Kab. Nunukan, PLTU Batubara berkapasitas 1000 MW, Tanah Kuning, PLTA Idehei dan Gezhouba, Sungai Kayan dan Sungai Bahau, Pabrik Dimetyl Ether
(DME), Tanah Kuning, Bulungan, Proyek kluster aluminium PT. Inalum,
Tanah Kuning.

4. Pemilihan Gubernur Bengkulu

5. Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara

Lampiran 4; Pelabuhan Pengumpul di Bunyu, Sungai Nyamuk,
Nunukan/Tunon Taka; Pelabuhan Angkutan Penyeberangan di Tarakan,

Dalam lampiran PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26
Tahun 2008 tentang RTRW Nasional teridentifikasi beberapa proyek infrastruktur yang menjadi perhatian penting untuk pemerintah pusat, Lampiran
2; Sistem Perkotaan Nasional terdapat Pusat Kegiatan Nasional (PKN),
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) terlampir Tarakan (PKN); Nunukan, Tanjung Selor, Malinau,
Tou-Lumbis, Tideng Pale (PKW); Nunukan, Tarakan, Tou-Lumbis, Sei Manggaris, Long Midang, Long Nawang (PKSN);

Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi (191 KM) (bagian Trans
Sumatera), Jalan Tol Jambi – Rengat (190 KM) (bagian Trans Sumatera),
Kereta Api Jambi – Pekanbaru, Kereta api jambi- palembang, dan Kereta Api
Rantau Prapat – Duri – Pekanbaru

3. Pemilihan Gubernur Jambi

Dua desa teridentifikasi akan direlokasi, akibat
penenggelaman proyek PLTA. Namun melihat
rencana proyek dan tinggi bendungan, asumsi
tersebut terlalu dini untuk mengatakan hanya ada
dua desa terdampak.

Perubahan tata ruang tanpa diawali dengan KLHS
(Kajian Lingkungan Hidup Strategis) terlebih dahulu

Proyek PLTA Proyek dimulai tanpa uji lingkungan
yang memadai

Bendungan Muara Sei Gong

2. Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau

Keterangan

Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi (185 KM) Jalan tol dibangun pada kawasan rentan bencana
(bagian Trans Sumatera), Jalan Tol Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk gempa
Alung – Padang (200 KM) (bagian Trans Sumatera)`
Proyek melalui wilayah adat

Proyek infrastruktur dan PSN

1. Pemilihan Gubernur Sumatra Barat

Provinsi
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Bendungan Tapin, Kawasan Industri Batulicin, Kalsel, Kawasan Pariwisata
Jorong, Kalsel
Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung, Bendungan Lolak,
Bendungan Kuwil Kawangkoan, KEK Industri Bitung (KSPN), Sulut, Jalan
Tol Manado – Bitung (39 KM)
Skema belt road initiative:
Kawasan Pariwisata Likupang, Tanjung Pulisan, Minasaha Utara, Kawasan
Industri Bitung; (Sulut)
Pembangunan jalur irigasi Gumbasa, Proyek smelter Morowali, Jalan Palu
Parigi (83,6 km)

8. Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara

9. Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah

Skema belt road initiative:
Kalselteng 4 berkapasitas 2x200 MW, Kalimantan Tengah;

Proyek Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya

Di dalam RPJMN 2015 – 2019 terdapat rencana pembangunan PLTA dan
PLTM dan untuk Provinsi Kalimantan Utara yaitu dimulainya pembangunan
PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempajang 1.000 MW.

Lampiran 10; Penetapan Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan
Perbatasan Negara di Kalimantan (Kalbar, Kaltim, Kaltara), Kawasan Jantung
Kalimantan (Heart of Borneo) (Kalbar, Kaltim, Kalteng), Kawasan Daerah
Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito (Kelteng);

Lampiran 9; Kawasan Andalan di Provinsi Kalimantan Utara adalah
Kawasan Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau
(TATAPANBUMA) dengan sektor andalan perikanan, pariwisata, perkebunan,
kehutanan, pertambangan, industri, pertanian, minyak dan gas bumi;

Lampiran 5A; Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten
Bulungan, Nunukan, Malinau, Pulau Sebatik, Tanah Tidung, Tanjung Selor;

Lampiran 5; Bandara Pengumpul Sekunder adalah Tanjung Harapan dan
Juwata; Bandara Pengumpul Tersier di Nunukan;

Nunukan, Ancam, Sebatik, Simanggaris, Sei Jepun, Liang Bunyu, Pulau
Bunyu;

7. Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

6. Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah
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Mandalika, Kab. Lombok Tengah (NTB),

Tabel 4 : Proyek Strategis Nasional di Daerah Pelaksana Pilkada Serentak 2020

KSPN Mandalika

KSPN Labuhan Bajo dan Pulau Komodo

Labuhan Bajo & Pulau Komodo. Kab.
Manggarai Barat, NTT

Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang (banteng)

KSPN Wakatobi

Proyek Infrastruktur

Kabupaten Wakatobi (Sulawesi tenggara)

Semua lokasi KSPN danau Toba pada 2020 KSPN di Danau Toba
bertepatan dingan pilkada serentak, meliputi
Kab. Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Kabupaten
Simosir,
Kabupaten
Asahan
Kabupaten Labuhan Batu.

Kab/ Kota
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Didanai 100 % hutang Asian Infrastructur Invesment
Bank. Catatan pelanggaran HAM:
Pada tahun 2016 penggusuran paksa yang dilakukan
oleh ITDC terhadap pemukiman dan lahan
masyarakat di Dusun Ketapanguntuk fasilitas
pertama yang dibangun ITDC pada tahun 2016
dan merupakan master plan pengembangan KEK
Mandalika. Sekitar 400 jiwa masyarakat dan 300
pedagang kecil jadi korban. Sekitar Agustus 2016
penggusuran di pemukiman masyarakat Dusun
Ketapang. Termasuk lahan garapan, bahkan
beberapa masyarakat memiliki legalitas atas tanahnya
(sertifikat, SKT). Terlibat juga aparat kepolisian
dan TNI. Pada 2018 rumah milik sekitar 11 kepala
keluarga di Dusun Ebunut, Desa Kuta kembali
digusur oleh pihak ITDC tanpa mendapatkan
pemberitahuan sebelumnya. Pada tahun 2019
pihak ITDC juga melakukan penggusuran lahan
pertanian masyarakat untuk pembuatan infrastruktur
jalan . Dusun Ebunut dirugikan karena lahanlahan masyarakat yang tidak mau dijual, dengan
sengaja dikapling terlebih dahulu denga pagar
tembok oleh pihak ITDC.

Didanai hutang dari World Bank

Keterangan

F. Dominasi Investasi Infrastruktur Dalam RKP 2020
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan. RKP 2020 disusun berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2019 untuk menjadi panduan
pelaksanaan pembangunan. RKP Tahun 2020 disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN
2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Dokumen RKP 2020 menjadi
penghubung dalam proses transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tema besar
yang diangkat dalam RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Berkualitas”. Tema tersebut secara substansi hampir mirip dengan tema RKP 2019 yang memiliki
tujuan utama pada pertumbuhan ekonomi.
Kami akan berfokus pada beberapa isu strategis yaitu: Arah Kebijakan Pembangunan,
Ekonomi, Investasi dan Pembiayaan, dan Pengembangan Wilayah. Detil substansi yang termuat dalam RKP pada fokus tema tersebut dapat dilihat dari uraian di bawah ini:
1. Arah Kebijakan Pembangunan
Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan
pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi
pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima PN yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan
Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor
Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan
Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
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2. Ekonomi
Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020
dibandingkan tahun 2019. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 memperbesar investasi
dengan target kenaikan 6,9-7,3% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,5% pada tahun 2020. Dibutuhkan investasi dalam
negeri dan asing berkisar Rp875-890 triliun dengan target penurunan kemiskinan berkisar
8,5-9,0%. RKP 2020 memproyeksikan empat hambatan ekonomi Indonesia. Pertama,
pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kedua, defisit transaksi berjalan yang meningkat. Ketiga,
tahun transisi pemerintahan. Keempat, kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat.
Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim
dan menurunnya daya dukung lingkungan berdampak negatif terhadap pencapaian target
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Investasi dan Pembiayaan
Guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan investasi yang
diperlukan sekitar Rp. 6.006,1 hingga Rp6.024,0 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut,
investasipemerintah menyumbang sekitar 6,9-8,1%. Belanja modal BUMN diharapkan dapat
menyumbang sekitar 8,7-9,3 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar
82,6 – 84,4%. Pembiayaan investasi diperoleh dari kredit perbankan, penerbitan saham,
penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal
masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu
sebesar 75,5 – 76,8 persen dari total pembiayaan investasi.
4. Pengembangan Wilayah
Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi
wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan. Percepatan pertumbuhan
wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan (megapolitan dan
metropolitan), serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah, yaitu Sumatera, Jawa-Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan memperhatikan karakter
geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala pengembangan wilayah.

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
Pada tahun 2020, percepatan pertumbuhan wilayah Jawa dilakukan dengan mengembangkan
kawasan industri kreatif, pariwisata, perdagangan dan jasa terutama kawasan yang berada di sekitar
jalan tol Trans Jawa untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah daerah serta memperlancar
pergerakan penduduk dan barang antardaerah.
Pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada: (1)
pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/KEK Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan
Kota Tua Jakarta, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP) baru Cikidang-Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Banyuwangi, serta Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP) revitalisasi Bali; (2) pengembangan sarana transportasi massal metropolitan; (3)
pengembangan kawasan Bali bagian utara; (4) pengembangan kawasan perdesaan; serta (5) penguatan
ketahanan bencana di daerah rawan bencana sepanjang pantai selatan dan pantai barat Jawa.
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Pengembangan Wilayah Sumatera
Pada tahun 2020, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat
pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan
jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan,
bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem
logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur wilayah
Sumatera.
Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:(1)
pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Arun-Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KI/KEK Galang Batang,
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam,
Bintan, dan Karimun;(2) pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP/KEK
Tanjung Kelayang, DPP Tanjung Gunung-Sungai Liat;(3) percepatan pembangunan daerah
tertinggal;(4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;(5) pengembangan kawasan
Kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; serta (6) penguatan
ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera,
dan daerah rawan bencana lainnya.
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Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada pengembangan
klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal. Penguatan
konektivitas, khususnya pelayaran antarpulau dan peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara
akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan arus wisatawan dan distribusi komoditas
unggulan.
Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1) pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Lombok-Mandalika (termasuk KEK
Mandalika), dan Labuhan Bajo; (2) peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian,
perikanan, dan peternakan; (3) penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri
peternakan, perikanan, dan pariwisata; serta (4) percepatan pembangunan kawasan perdesaan,
tertinggal dan perbatasan.
Pengembangan Wilayah Kalimantan
Pada tahun 2020 percepatan pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan pada
diversifikasi ekonomi wilayah dengan mendorong pengembangan destinasi wisata nasional seperti
Pulau Derawan dan Maratua, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Danau Sentarum. Pengembangan
kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan akan dilanjutkan dengan
mengoptimalkan rantai nilai tambah komoditas-komoditas unggulan.
Pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1) penguatan konektivitas wilayah; (2) pengembangan industri pengolahan sumber daya alam
(hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy-Batuta-Trans
Kalimantan, dan Kawasan Industri (KI) Ketapang; (3) pengembangan kawasan perbatasan; serta (4)
percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan tertinggal.
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Pengembangan Wilayah Sulawesi
Pada tahun 2020 upaya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi akan dilakukan
dengan mengoptimalkan kawasan-kawasan strategis yang telah ada seperti kawasan industri,
kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis pariwisata nasional untuk menciptakan rantai nilai
tambah komoditas dan sektor unggulan wilayah.
Pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada: (1)
penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah; (2)
pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perikanan, pertanian, perkebunan, dan logam dasar; (3) pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata dan rencana
pengembangan kawasan Metropolitan Bimindo; (4) peningkatan investasi kawasan industri (KI)/
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung; (5) percepatan revitalisasi KI/KEK Palu; (6) pengembangan
sarana prasarana konektivitas Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Wakatobi, serta destinasi
pariwisata prioritas (DPP) baru Manado-Likupang, Makassar-Selayar-Toraja dan Sekitarnya; serta
(7) percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.
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Pengembangan Wilayah Maluku
Pada tahun 2020, percepatan pembangunan ekonomi wilayah Maluku akan dilakukan dengan
pengembangan sentra perikanan, kawasan pariwisata, pengembangan kawasan industri pendukung
Blok Masela dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Di samping itu, pengembangan
kawasan perkotaan akan difokuskan pada pembangunan Kota Baru Sofifi di Maluku Utara.
Pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada: (1)
pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan; (2)
peningkatan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Morotai;
(3) operasionalisasi Kawasan Industri (KI) Weda Bay; (4) pengembangan Blok Masela; (5) pengembangan
Kota Baru Sofifi; (6) penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan
pariwisata; serta (7) percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.
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Pengembangan Wilayah Papua
Pada tahun 2020, pembangunan wilayah Papua dilakukan dengan melanjutkan pembangunan
infrastruktur pendukung konektivitas, pengembangan sarana dan prasana pendukung KSPN Raja
Ampat, operasionalisasi KI Bintuni dan KEK Sorong, serta penyediaan pelayanan publik khususnya
pendidikan dan kesehatan.
Pengembangan wilayah Papua pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada: (1)
pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah; (2) peningkatan kualitas sumber
daya manusia khususnya melalui pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan serta
pemerataan layanan kesehatan; (3) percepatan pengembangan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong; (4) pembangunan sarana prasarana dan peningkatan
investasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat dan sekitarnya; (5) peningkatan kinerja dan
manfaat pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan
kawasan kampung, dan penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerjasama antar
kabupaten, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu; dan (6) persiapan pusat
pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi dan komoditas unggulan lokal di Fak-Fak
(peternakan dan perkebunan), Kaimana (pariwisata), Biak Numfor (perikanan dan pariwisata), dan
Mimika (industri perikanan dan distribusi logistik).
Dari empat fokus yang kami perhatikan dalam substansi RKP 2020. WALHI memberikan empat
catatan. Pertama, aspek arah kebijakan pembangunan. Dalam dokumen RKP 2020, pemerintah
akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) demi tercapaian pertumbuhan
berkualitas. WALHI memaknai pembangunan SDM ala pemerintah sekedar demi memenuhi
kebutuhan pasar global. Ada penekanan agar SDM berdaya saing untuk memenuhi kompetisi
tenaga kerja antar negara. Dengan cara pandang pemerintah yang melihat manusia sebagai penggerak roda industri mengabaikan aspek penting seperti pendidikan, sosial, dan kebudayaan. RKP
2020 memuat target kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target ini sulit dicapai karena
fokus kebijakan pembangunan masih didominasi pembangunan infrastuktur, perluasan investasi
dan penyediaan lapangan kerja.
Kedua, aspek ekonomi. Dokumen RKP 2020 memuat target pertumbuhan ekonomi yang
naik dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit neraca perdagangan akan dipangkas melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor. Aspek ekonomi yang ditonjolkan dalam RKP 2020 bersifat
makro dan tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi rakyat. Proyeksi kami, negara akan sulit
untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Defisit neraca perdagangan masih akan terjadi
karena tidak ada kebijakan signifikan pada sektor perdagangan.
Ketiga, aspek investasi. Dokumen RKP 2020 menyebut pembiayaan investasi akan
menggunakan dana internal masyarakat sebsar 75-76 %. Dana tersebut bersumber dari tabungan
masyarakat, khususnya pada Bank-bank BUMN. Investasi sektor pertambangan, infrastruktur,
kehutanan dan perkebunan dibiayai oleh Bank-bank BUMN tidak berdasarkan persetujuan
nasabah. Padahal investasi tersebut akan mengancam ruang hidup rakyat. Hal tersebut menjadi ironi
karena rakyat seolah membiayai investasi yang akan mengancam mereka sendiri.
Sebagai catatan, bahwa di awal pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini berhasil
memecahkan rekor posisi Utang Luar Negeri (ULN) mencapai angka 400 Miliar US$. Berdasarkan
catatan terakhir Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Januari 2020, tercatat ULN Indonesia
pada bulan November 2019 berada di angka 401,45 Miliar US$ (ULN Pemerintah dan Bank Sentral
201,35 Miliar US$ dan ULN Swasta sebesar 200,1 Miliar US$) atau sekitar 5.420 Triliun dengan kurs
tukar rupiah 13.500 per dollar US. Dari total ULN tersebut, 206,13 Miliar US$ besumber dari pinjaman
G to G dan dari 21 item pemberi pinjaman, Singapura menduduki peringkat pertama dengan jumlah
pinjaman yang diberikan ke pemerintah Indonesia sebesar 69,12 Miliar US$ atau sekitar 933 Triliun
rupiah disusul Jepang, Amerika, Tiongkok dan Hongkong. Sedangkan untuk pinjaman yang
bersumber dari MDB’s, IBRD (Grup World Bank) masih yang terbesar yaitu 17,6 Miliar US$ atau
setara dengan 237,6 Triliun kemudian disusul Asia Develpoment Bank (ADB) sebesar 132,3 Triliun
rupiah.
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Pemerintah selalu menyampaikan bahwa posisi ULN Indonesia masih dalam posisi aman
karena berpatokan pada batas maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan posisi saat ini
masih dibawah 30% dari PDB. Penjelasan ini menurut WALHI agak menyesatkan karena logikanya
PDB Indonesia akan terus meningkat sehingga batas prosentasi tersebut akan terus fluktuatif dan
kesempatan pemerintah untuk terus menambah ULN.
Undang-undang Keuangan Negara harus ditinjau-ulang karena jika kondisinya seperti ini
terus menerus maka yang akan menanggung beban ULN tentu generasi yang akan datang. Menteri
Keuangan RI harus berani menjelaskan, bahwa posisi aman itu jika pemerintah dengan posisi ULN
saat ini akan melunasinya selama beberapa tahun kedepan dengan kekuatan pembayaran utang
setiap tahunnya yang dimiliki oleh pemerintah. Publik harus diberikan pemahaman seperti ini dan
komitmen kuat pemerintah untuk melunasi ULN tersebut.
Sebanyak 17 sektor yang tercatat untuk alokasi ULN dan 8 sektor terbesar adalah (1). Jasa
Keuangan dan Asuransi; (2). Pengadaan Listrik/Gas/Uap; (3). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
(4). Industri Pengolahan; (5). Konstruksi; (6). Pertambangan dan Penggalian; (7). Jasa Pendidikan;
dan (8). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Bisa dipastikan bahwa
sektor-sektor yang krusial di Indonesia sangat bergantung dengan ULN dan akan semakin parah
jika ketergantungan ini terus terjadi. Percuma mengaku sebagai Negara yang besar dan berdaulat,
jika perekonomian masih tergantung dengan ULN, dan semakin parah karena pemerintah bingung
untuk melunasi utang-utang tersebut kedepannya.
Keempat, aspek pengembangan wilayah. Pemerintah membagi tujuh wilayah yang akan
dikembangkan berdasarkan RKP 2020. Pada bagian pengembangan wilayah secara normatif
disebutkan analisis potensi bencana, rendahnya kualitas SDM, minimnya fasilitas pendidikan
dan kesehatan. Dalam Program Prioritas setiap wilayah, justru lebih banyak didominasi
pelaksanaan proyek Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN). Pengembangan 7 (tujuh) wilayah sedikit sekali mengakomodir aspek
kebencanaan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hampir semua
Program Prioritas (PP) hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi makro dan tidak menyentuh
akan persoalan rakyat. Hal tersebut kontradiktif dengan tema besar RKP 2020 yang secara eksplisit
menyebut “Pembangunan Sumber Daya Manusia” sebagai prioritas pembangunan ke depan.
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BAB
IV

WACANA EKONOMI DAN
POLITIK ALTERNATIF

A. Ekonomi Nusantara vs Economic Growth

Ekonomi Indonesia didominasi oleh segelintir
kelompok sangat kaya (konglomerat). Kecenderungannya
konglomerat menguasai atau memegang izin lahan
dalam skala luas. WALHI mencatat ada 61,46% daratan
dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan,
pertambangan dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi
tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai
angka 0,68.31 Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai
68% lahan. Akar masalah ketimpangan penguasaan
ekonomi dan lahan tersebut disebabkan oleh paradigma
pembangunanisme yang berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi (growth). Paradigma ini mendasarkan
kesejahteraan hanya dalam skala makro berdasar angka
pendapatan per kapita, apabila ditelisik lebih dalam
hanya dinikmati kelompok super kaya yang jumlahnya
kecil. Paradigma pembangunan ini menjadikan
Tabel 5 : Luas Perizinan Sektor Kehutanan, Perkebunan. dan Pertambangan
sumber daya alam hanya sebagai komoditas. Bumi
diekstraksi dan dieksploitasi demi mengeruk pundi-pundi material yang menguntungkan kelompok
bisnis.
Keberpihakan negara pada praktik buruk investasi sumber daya alam membawa dampak
krisis lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat di seluruh Indonesia. Tinjauan Lingkungan
Hidup WALHI 2018 dan 2019 mencatat terjadinya peningkatan bencana hidrometeorologi
yang disebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, konflik agraria karena dominasi
penguasaan ruang juga masih dalam angka yang tinggi. Watak ekonomi negara yang melanjutkan
moda produksi kolonial terus saja mengabaikan ekonomi lokal, yang sebenarnya justru berperan
penting dalam mensejahterakan rakyat sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

30. https://www.pinterpolitik.com/menakar-ketimpangan-ekonomi-indonesia/ diakses 20 Januari 2020
31. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia diakses 20 Januari 2020
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1. Dominasi Ekonomi dan Penguasaan Ruang
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan salah satu tujuan terbentuknya Republik
Indonesia. Dalam kenyataannya cita tersebut hanya sebatas teks dan jauh dari kenyataan. Dari masa
pasca kolonial, orde baru, hingga pasca reformasi, kebijakan negara selalu mengutamakan kepentingan
investasi sektor sumber daya alam. Keberpihakan negara pada investasi yang didominasi sektor
ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan skala raksasa, menimbulkan jurang sangat
dalam antara kelas masyarakat sangat kaya (dominan secara ekonomi) dan kelas masyarakat miskin
(terdominasi secara ekonomi). Potret ketimpangan ekonomi itu dapat kita lihat dari riset Oxfam
Indonesia yang menyebutkan bahwa empat orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan setara
dengan seratus juta penduduk.30 Dalam skala ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua setelah
Thailand sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi.
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Sayangnya krisis ekologis yang terjadi semakin masif, tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah
Jokowi sejak periode pertama hingga periode kedua. Pemerintahan Jokowi justru semakin
memperlihatkan keberpihakannya pada investasi dan abai pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian
lingkungan hidup.
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2. Kegagalan Ekonomi Pertumbuhan (Economic Growth)
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) selama ini dipakai sebagai teori arus utama
makro-ekonomi di negara Utara (maju) dan ‘diperkenalkan’32 untuk dipakai juga oleh negara Selatan
(berkembang). Pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada akumulasi pada mulanya telah dimulai
ketika ekonomi menjadi disiplin. Penekanan pertumbuhan kemudian dikembangkan sebagai jawaban
pasca depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1930. Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu
pada investasi, dan besaran konsumsi perkapita dan neraca dagang ekspor impor, digadang mampu
menyelesaikan persoalan penyediaan lapangan kerja, peningkatan standar hidup, dan distribusi
kesejahteraan.33
Faktanya berdasarkan pengalaman, praktik pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan
konsentrasi besar kekuatan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan krisis ekologis.
Pertumbuhan ekonomi menjadi dalang dari bencana lingkungan, hancurnya struktur sosial,
pencabutan identitas budaya, dan lahirnya kota-kota besar yang mengerikan.34 Pertumbuhan
ekonomi sejatinya hanya melayani sebagian kecil populasi dunia untuk memuaskan kebutuhan hidup
dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ekonomi jenis ini menciptakan tipe baru masyarakat
heteronom berdasarkan kekuatan ekonomi, kompetisi, keserakahan dan individualisme.
Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998, terulang pada tahun 2008 dan 2019.
Hal ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa ekonomi growth sesungguhnya adalah
ekonomi yang rapuh. Krisis demi krisis telah menunjukkan kesalahan kebijakan ekonomi berbasis
angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran keberhasilan.35 Mengejar pertumbuhan PDB
diyakini telah mengalihkan prioritas tentang hal yang sesungguhnya penting bagi kesejahteraan
hidup manusia. Kenaikan PDB yang dikejar oleh negara-negara dunia nyatanya berimplikasi
negatif pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang terakumulasi dengan terjadinya pemanasan
global dan krisis iklim.
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3. Ekonomi Nusantara sebagai Jalan Alternatif
Kent Klitgaard menyebutkan pertumbuhan ekonomi mempunyai batas pada tiga hal.
Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dibatasi dinamika akumulasi modal, khususnya pada
investasi. Ketika batas-batas ini tercapai, ekonomi akan mengalami stagnasi siklikal (musiman) dan
sekular (jangka panjang). Kedua, pertumbuhan ekonomi akan dibatasi daya dukung dan tampung
lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dengan corak produksi ekstraktif dan eksploitatif berdampak
buruk pada keberlanjutan lingkungan hidup. Ketiga, pertumbuhan ekonomi memiliki batas stabilitas
politik. Ketika kapasitas pertumbuhan ekonomi menurun, maka menurun pula legitimasi suatu
pemerintahan.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam praktiknya hanya berhasil dalam skala makro
ekonomi lewat capaian angka pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita dan kenaikan
produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi tersebut faktanya hanya dinikmati oleh
segelintir kelas ekonomi atas, dan sesungguhnya melanggengkan dominasi penguasaan ekonomi dan
ruang hidup. Madzhab pertumbuhan ekonomi yang dianut pemerintah Indonesia tidak berkorelasi
terhadap kesejahteraan rakyat, tidak berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan, dan tidak
menghilangkan ketimpangan.

32. “Diperkenalkan” dapat dimaknai juga dengan pemaksaan yang dilakukan oleh Negara industry kepada Negara miskin dan berkembang melalui berbagai perjanjian
ekonomi dan perdagangan
33. Kent Klitgaard. Secular Stagnation and the Failed Growth Economy. 2nd Conference on Economic Degrowth. Barcelona 2010. Hal. 2
34. Takis Fotopuolos. The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy. International Journal for Inclusive Democracy. 2005. Chapter 8
35. Lorenzo Fioramonti. Problem Domestik Bruto; Sejarah dan Realitas Dibalik Angka Pertumbuhan Ekonomi. Marjin Kiri. 2016.

4. Beragam Praktik Ekonomi Nusantara
Dari studi yang dilakukan oleh WALHI, terdapat temuan praktik ekonomi lokal yang
memenuhi empat indikator kriteria ekonomi nusantara. Praktik ekonomi nusantara tersebut
dibagi menjadi tiga gradasi berdasarkan visibiltasnya yaitu; ekonomi nusantara masih berdiri
kokoh, ekonomi nusantara terancam keberpihakan negara pada investasi, dan ekonomi nusantara
eksistensinya terancam punah.
4.1. Ekonomi Nusantara Masih Berdiri Kokoh
Secara historis, dua lokasi riset di Kedonganan Bali dan Tanjung Aur Bengkulu pernah mengalami
kejayaan, dan kejayaan tersebut masih eksis hingga saat ini. Desa Adat Kedonganan mengalami
gerusan bisnis pariwisata Bali dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan
sehari-hari, maupun mempertahankan kebudayaan lokal mengakibatkan adanya perubahan
struktur nafkah hidup. Dominasi aktivitas ekonomi berubah menjadi ketergantungan dari aktivitas
bisnis pariwisata modern. Hanya saja praktik bisnis pariwisata dikelola secara komunal di bawah
garis koordinasi desa adat. Pengembangan pariwisata Kedonganan tidak mengandalkan investasi
dari luar, karena investor utamanya adalah desa adat dan seluruh krama desa adat. Secara valuasi
ekonomi, pendapatan tiap kafe yang berjumlah 24 secara normal bisa mencapai 500 s/d 700
juta tiap bulannya. Pendapatan ini berkontribusi kepada desa adat dan krama-nya. Ia juga
bersumbangsih memberikan insentif khusus untuk aktivitas sosial, budaya dan pendidikan.
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Kepercayaan terhadap economic growth harus diruntuhkan, karena telah terbukti gagal
melahirkan kesejahteraan, dan bahkan melahirkan krisis baru. Muncul narasi tanding bernama
degrowth. Narasi ini mencoba melampaui ukuran pertumbuhan ekonomi dari angka PDB. WALHI
sedang melakukan penelitian yang kurang lebih mempunyai kesamaan dengan muatan degrowth
yakni ekonomi nusantara. Ekonomi nusantara oleh WALHI didefinisikan sebagai praktik ekonomi
yang mengutamakan aspek kelestarian lingkungan hidup dan keadilan ekologis. Praktik ekonomi
nusantara, lebih luas cakupannya dari sekedar hitungan valuasi dan nominalisasi sumber daya
alam secara ekonomis. Praktik ini secara luas terbukti memberikan kesejahteraan bagi rakyat
secara ekonomi disatu sisi, dan mampu mempertahankan keragaman biodiversitas, sosial, budaya
dan identitas Indonesia pada sisi yang lain.
Studi ekonomi nusantara dilakukan 10 lokasi di 8 provinsi yang mewakili lanskap ekologis
berbeda, mulai dari lanskap hutan dataran tinggi, rawa gambut, hutan dataran rendah, sabana,
hingga pesisir dan pulau kecil. Keseluruhan lokasi tersebut merupakan wilayah kelola rakyat dengan
keragaman praktik ekonomi berbasis keberlanjutan, yang selama ini dijalankan oleh komunitas
masyarakat bersama dengan WALHI. Secara singkat studi ini memiliki dua tujuan; pertama,
visibilitas, Dengan memperlihatkan bahwa masih ada potensi ekonomi di nusantara yang tidak
merusak, menghormati relasi manusia dan alam, dan berdaulat atas tanah airnya, kedua, perjuangan
“kategoris”, Studi ini hendak mendorong kategori ‘baru’ bernama “ekonomi nusantara” sebagai satu
karakter khusus yang menjadi alternatif dari economic growth.
Sebagai sebuah diskursus degrowth, ekonomi nusantara menurut WALHI harus memiliki
empat indikator:
• Ada warisan ketersambungan sejarah kejayaan masa lampau. Artinya semua lokasi studi dipilih
karena ada tapak historis yang menunjukkan kekuatan ekonomi masa lampau;
• Ada ketergantungan terhadap lanskap ekologis. Semua lokasi studi merupakan bagian dari
keragaman sumber ekonomi di nusantara dulu dan sekarang yang memiliki basis ragam lanskap
ekologis;
• Ada praktik pengetahuan dan kearifan lokal. Artinya semua lokasi yang ditampilkan dalam studi
ini juga menunjukkan bahwa jenis ekonomi yang dikelola masyarakat terbukti tidak merusak,
manusiawi dan berbasis pengetahuan lokal dengan seluruh kearifannya;
• Ada inisiatif pemulihan krisis sosial-ekologis. Semua temuan ekonomi lokal di lokasi studi harus
memiliki atau tersambung dalam upaya gerakan yang lebih luas, dalam upaya pemulihan dan
pembalikan krisis sosial-ekologis yang dialami di tingkat lokal.
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Dari aspek pengelolaan berbasis kearifan lokal, bisnis modern yang dikembangkan desa
adat bersama krama-nya masih terikat pada nilai lokal. Di Kedonganan, ditemukan pengaturan
praktik ekonomi nusantara, dimana model bisnis modern diatur melalui perkembangan hukum
adat dalam perarem dan awig-awig36, yang memberikan aturan tidak diperkenankan aktivitas
yang bertentangan dengan norma kesopanan Bali, tidak membatasi ruang publik sepanjang
pantai, dan aktivitasnya tidak boleh mengganggu kegiatan upacara adat.
Untuk lokasi Tanjung Aur, kejayaan ekonomi yang ada saat ini memang mengalami
penurunan. Hanya saja masyarakat masih mampu hidup sejahtera dengan kondisi lingkungan
hidup yang baik. Pendapatan penduduk diperkirakan sekitar 6,12 juta/bulan (minimal) dan
18,03 juta/bulan. Penguasaan ruangnya juga relatif merata. Luas kepemilikan maksimal 8 hektar
dan minimal 2 hektar, dengan rata-rata kepemilikan 2,9 hektar/keluarga. Model budidaya yang
dilakukan merupakan model yang diwariskan secara turun temurun, yang berorientasi pada
perlindungan ekosistem Bukit Kumbang. Sebuah kawasan ekosistem penyangga Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
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4.2. Ekonomi Nusantara Terancam Keberpihakan Negara pada Investasi
Lokasi riset yang masuk kategori terancam oleh keberpihakan negara pada investasi tersebar
di Lebak Rawang, Sumatera Selatan; Desa Sinar Mulya, Bukit Kumbang, Bengkulu; Desa Adat
Sendi di Jawa Timur; Kampung Long Isun, Kalimantan Timur; Kalaodi, Maluku Utara; dan Desa
Bararawa, Kalimantan Selatan. Seluruh lokasi studi memenuhi empat kategori ekonomi nusantara,
namun lokasi studi tersebut mengalami kondisi krisis dan terancam. Ketiadaan pengakuan dan
perlindungan oleh negara membuat kondisi atau potensi krisis dapat membesar.
Kampung Long Isun dan Desa Adat Sendi masih dalam posisi terancam oleh investasi sektor
kehutanan dan perkebunan. Legalitas investasi membuat kedua desa terancam kehilangan
identitasnya sebagai masyarakat hukum adat. Desa Sendi secara de jure sudah dihapus sebagai
desa administratif sejak tahun 1989, dan kini dimasukkan ke Desa Pacet. Apabila investasi terus
menggerus keberadaan dua lokasi ini, maka potensi kerusakan ekosistem hutan dataran
tinggi Sendi dan hutan dataran rendah Long Sun dilakukan oleh Perhutani dan PT. KBT. Hal ini
akan mengakibatkan terjadinya konflik, meningkatkan potensi bencana ekologis dan hilangnya
struktur nilai yang dipertahankan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kedua entitas
masyarakat adat ini akan hilang.
Desa Sinar Mulya mengalami krisis dan ancaman karena wilayahnya masuk dalam area
HPT Bukit Kumbang dan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sedangkan di lokasi
Lebak Rawang dan Bararawa tidak memiliki legalitas terhadap wilayah kelola rakyat. Inisiatif
pemulihan lanskap ekologis gambut di Bararawa dan Lebak Rawang terancam investasi
perkebunan kelapa sawit dan kehutanan. Model perkebunan sawit yang menggunakan kanal
mengakibatkan rusaknya sistem hidrologi rawa gambut di dua lokasi studi tersebut. Pembukaan
lahan sawit oleh korporasi juga mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sedangkan praktik ekonomi nusantara di Desa Kalaodi Halmahera, terancam oleh kebijakan
negara berupa penetapan Kalaodi sebagai kawasan hutan lindung. Pada tahun 1982, pemerintah
menetapkan wilayah Kalaodi sebagai kawasan Hutan Lindung Tagafura dengan luas mencapai
2.513,08 hektar. Kalaodi adalah salah satu desa yang masuk dalam kawasan tersebut. Penetapan
kawasan hutan lindung tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.302/
Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara, yang menetapkan wilayah Kalaodi sebagai kawasan Hutan Lindung Tagafura. Kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan perkampungan para petani rempah yang telah ada sejak ratusan tahun lalu.

36. Awig-awig adalah hukum adat bali, sedangkan perarem merupakan aturan pelaksana dari hukum adat

Sejak ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung Tagafura, warga tidak dapat lagi melakukan
pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Warga hanya memanfaatkan lahan-lahan yang
sudah dikelola sejak dulu secara turun temurun. Meski demikian, warga Kalaodi sendiri
menyebut bahwa tanpa status hutan lindung, mereka sejak dulu sebelum ada negara, telah
menjaga dan melindungi hutan dan pegunungan Tidore dari kerusakan ekosistem.

5. Diskursus Ekonomi Nusantara
Hasil temuan studi WALHI tentang praktik ekonomi nusantara di 10 lokasi menunjukkan,
bahwa tata kelola ekonomi berkelanjutan telah ada dan dipraktikkan sejak lama. Sayangnya,
praktik baik ekonomi nusantara yang secara valuasi ekonomi mempunyai nilai ekonomi signifikan,
tidak mendapatkan legalitas pengakuan, insentif dan perlindungan dari negara. Bahkan inisiatif
pemulihan yang digagas untuk mencegah atau melawan krisis, tidak diakomodir serta atau direspon
secara serius. Eksistensi praktik ekonomi nusantara terancam oleh investasi yang masuk ke jantung
ekonomi lokal melalui izin perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur.
Menghadirkan ekonomi nusantara sebagai alternatif dari economic growth merupakan
sebuah pekerjaan rumah yang berat. Ia harus terus disuarakan di ruang publik agar menjadi
diskursus yang mendapat dukungan sehingga mampu secara perlahan meruntuhkan kepercayaan
negara terhadap model pembangunan yang kapitalistik berwatak ekstraktif dan eksploitatif.
Studi Ekonomi Nusantara ini adalah langkah awal dan semacam trigger discource atau
pemantik diskursif untuk mendudukkan ulang daulat ekonomi rakyat berbasis pengetahuan,
kearifan dan potensi ekonomi lokalnya sendiri sebagai soko guru ekonomi nasional. Dengan
dasar ini, setidaknya ada 4 tujuan yang ingin ditunjukkan; (1) Visibilitas ragam ekonomi berbasis
kerakyatan nusantara yang selaras prinsip social-ecological justice. (2) Mendorong pengarusutamaan
alternatif ekonomi nusantara di ranah kebijakan negara sebagai koreksi atas model economic growth
yang gagal. (3) Penyelamatan dan pemulihan ragam ruang hidup dan hak kelola rakyat, akibat
warisan krisis ekosistem dalam kurun waktu yang sangat panjang. (4) Menunjukkan bukti-bukti
empirik praktik masyarakat dengan kelola ekonomi lokal, mampu sejalan dengan tujuan
keuntungan ekonomi (benefit), dengan berlandaskan nilai-nilai luhur yang selaras dengan prinsip
keberlanjutan lingkungan hidup.
Masihkah negara percaya dengan economic growth yang telah terbukti gagal dan justru
membawa petaka ketimpangan ekonomi serta krisis lingkungan hidup? Tidakkah negara ingin
mendorong praktik ekonomi nusantara dengan memberikan pengakuan seluas-luasnya atas wilayah
kelola rakyat yang terbukti mensejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan?
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4.3. Eksistensi Praktik Ekonomi Nusantara Terancam Punah
Dua lokasi studi di Lebak Belanti, Sumatera Selatan, dan Desa Napu Nusa Tenggara Timur
secara kategori pernah mengalami sejarah kejayaan. Sayangnya, kejayaan ini sudah tidak lagi
eksis. Kerusakan ekosistem memaksa masyarakat mengubah struktur mata pencahariannya.
Bahkan dalam kasus di Napu terjadi migrasi kelompok pemuda ke Waingapu dan Bali karena
sulitnya bertahan hidup di kampung. Praktik kearifan lokal di kedua lokasi juga tergerus karena
krisis ekonomi yang dialami warga. Apabila dibandingkan antara Lebak Belanti dan Napu, posisi
Lebak Belanti masih lebih baik, karena ada inisiatif warga untuk mengubah mata pencaharian,
dengan menyesuaikan kondisi ekosistem yang rusak. Masih ada beberapa lokasi atau hasil
alam yang bisa dimanfaatkan. Secara valuasi ekonomi, pendapatan rata-rata setiap bulan yang
diperoleh warga masih dalam kategori cukup. Sedangkan di Napu, lokasi ini mengalami kondisi
krisis yang luar biasa, antara lain krisis air, krisis pangan dan kebakaran lahan. Hal ini yang
menyebabkan sulit menemukan anak muda yang masih mau bertahan di Napu.
Keberpihakan pemerintah terhadap investasi dan tidak adanya insentif khusus untuk
mempertahankan kelestarian ekosistem, telah meluluhlantangkan lanskap ekologis yang
menjadi pusat pengetahuan/kearifan lokal. Terkait dengan inisiatif lokal untuk lepas dari krisis
sangat sulit berhasil, apabila tidak ada intervensi dan keberpihakan negara secara serius.
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1. Politik Alternatif
Politik alternatif sebagai satu diskursus sebenarnya masih diperdebatkan. Karena sampai
saat ini diskusi terkait hal tersebut masih terus diperbincangkan oleh kalangan gerakan sosial dan
politik, akademisi, maupun masyarakat luas. Jika kita periksa, perdebatan yang muncul terkait
politik alternatif bertaut erat dengan digelarnya pemilihan umum pasca rezim Orde Baru. Pemilu
sebagai syarat dalam memilih pemimpin sengaja dipilih sebagai locus untuk menjelaskan politik
alternatif, karena dianggap dapat menjelaskan beberapa pandangan terkait bagaimana dan apa politik
alternatif. Pemilu yang dimaksud disini tidak terbatas hanya pada pemilu presiden dan legislatif,
namun juga pada konteks pemilihan kepala daerah.
Kenapa demikian? Pertama, ada ketidakpuasaan atas proses pemilu yang melahirkan
pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Ketidakberpihakan itu termanifestasi dalam
kebijakan pendidikan dan kesehatan yang mahal, transportasi publik yang buruk, udara yang
tidak sehat dll. Kedua, pemilu juga menghasilkan praktik korupsi pejabat publik yang berbasis pada
eksploitasi SDA (Sumber Daya Alam). Selain itu, pemilu juga dianggap menjadi tempat transaksi
politik non programatik antara kandidat dan warga seperti disebut Puskapol UI (2015). Ketiga, paket
UU Parpol dan Pemilu yang bias kepentingan kelas berkuasa. Partai-partai yang memiliki “bohir”
lah yang paling mungkin mendirikan partai politik berapapun ambang batas suara ditetapkan dalam
UU Pemilu. Seballiknya inisiatif dari serikat-serikat rakyat miskin di perkotaan, petani, nelayan,
mahasiwa dan buruh-buruh pabrik serta aktivis pro demokrasi, tidak mendapatkan ruang secara
demokratis untuk mendirikan partai politik.
Kita masih bisa menambah daftar kenapa diskursus politik alternatif selalu tumbuh subur
saat menjelang atau berakhirnya pemilu. Namun, ada hal lain yang lebih penting untuk disoroti,
seperti tentang imajinasi politik alternatif itu sendiri. Pertanyaan ini menjadi penting untuk melihat
sejauh mana perkembangan konsolidasi gerakan rakyat menyikapi diskursus politik alternatif.
Sejauh ini, dapat disimpulkan ada empat aspirasi terkait politik alternatif, pertama, membangun blok politik demokratis sebagai jembatan secara vertikal antara gerakan sosial dan gerakan
politik sipil, serta antara kekuatan ditingkat lokal dan nasional. Kedua, mendirikan partai politik
dari unsur-unsur pembentuk seperti serikat, federasi atau konfederasi gerakan rakyat multi sektor.
Seperti gerakan lingkungan hidup, perempuan, buruh, petani, masyarakat adat, mahasiswa,
pemuda dll. Ketiga, membangun komite-komite politik alternatif yang bersumber dari aspirasi
golput (golongan putih). Poin pertama dan terakhir bukan berarti tidak memiliki aspirasi
membangun partai alternatif, hanya saja membangun partai alternatif dianggap
mensyaratkan konsolidasi yang massif antar gerakan rakyat, sehingga perlu tahapan pra kondisi.
Terakhir, ada juga aspirasi lain yang tidak mensyaratkan alat politik atau partai dalam
diskursus politik alternatif, seperti gerakan “Anarko” yang membentuk kolektif-kolektif perlawanan
atas kebijakan pemerintah yang menyingkirkan rakyat miskin.
Keragaman inilah yang membuat diskursus politik alternatif menjadi sangat kaya dan
menyimpan potensi gerakan rakyat yang cukup untuk berhadapan dengan rejim kapitalismeneoliberal saat ini. Meskipun kita tahu, upaya-upaya penyatuan yang digagas oleh ragam gerakan
rakyat masih terus diupayakan sampai saat ini, di tengah semakin menguatnya oligarki.
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2. Partai Politik Alternatif sebagai Alat Perjuangan Politik
Kenyataan politik yang mesti kita sadari saat ini adalah dominannya kekuatan politik
kelas kapitalis, baik itu di tingkat nasional maupun daerah bahkan secara global. Watak dari kelas
kapitalis yang mengejar akumulasi keuntungan dan karenanya ekspansif, sehingga memunculkan
kontradiksi di setiap momentum sejarahnya, sangat dimungkinkan untuk mendorong politik
alternatif sebagai sebuah kebutuhan dan jawabannya. Hanya saja, seperti disebutkan di atas,
politik alternatif memang sebagian besar fokus pada agenda politik untuk merebut kekuasaan,
meskipun di sisi yang lain proyek membangun kekuatan ekonomi telah menjadi kesadaran
bersama, untuk dilakukan agar dapat berjalan beriringan antara kerja-kerja politik.

3. Gerakan Politik Hijau
Gerakan Fridays for Future yang dimotori oleh aktivis remaja perempuan asal Swedia
Greta Thunberg adalah contohnya. Gerakan ini mengusung isu perubahan iklim yang terjadi di abad
ini. Pemanasan bumi dinilai sebagai akibat dari produksi energi fosil yang sangat akumulatif dari
negara-negara maju dengan pelaku utama korporasi-korporasi besar. Gerakan ini juga mendesak
para pemimpin negara dan politisi untuk mengambil tindakan atas krisis iklim yang terjadi.
Selain fenomena Greta, gerakan politik hijau di Eropa dan Amerika juga adalah penantang
utama untuk menghalau kekuatan politik populisme kanan yang menggunakan isu ras, anti imigran,
nasionalisme sempit dan anti agama-agama minoritas. Sebagai contoh, di beberapa negara di Eropa
Partai Hijau memperoleh suara yang sangat signifikan, seperti Jerman yang menempati posisi kedua,
setelah partai penguasa CDU di bawah pimpinan Angela Merkel. Partai Hijau juga menempati
urutan kedua di Finlandia, dengan 16 persen suara, urutan ketiga di Perancis dan Luxemburg, juga
tampil mengejutkan di Belgia, Belanda dan Irlandia (Desk Politik WALHI, 2019).
Di Amerika Serikat, terpilihnya Alexandria Ocasio-Cortez sebagai anggota kongres dari
Partai Demokrat juga mengusung program Green New Deal (kesepatakan baru berbasis program
lingkungan) sebagai proposal politik hijau yang fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pengurangan emisi tersebut ditujukan untuk menghindari konsekuensi terburuk dari perubahan
iklim, sambil juga mencoba untuk memperbaiki masalah-masalah publik seperti ketidak setaraan
ekonomi dan ketidakadilan rasial.
Apakah situasi di Eropa dan Amerika di atas juga akan diikuti oleh Indonesia? Meskipun
perlu analisa mendalam dan komprehensif untuk membandingkannya, setidakya dapat dibangun
hipotesa, adanya problem pokok yang sama yaitu sistem kapitalisme-neoliberal global yang
menghancurkan lingkungan hidup dan memiskinkan rakyat. Selain itu, ada ekses dari sistem ini
yang menggunakan politik identitas sebagai “topeng” dari politik kelas. Indonesia memiliki dua hal
yang disebutkan di atas. Pertama, krisis ekologis yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang
bertumpu pada industri ekstraktif (tambang dan perkebunan skala besar).
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Politik alternatif sebagi diskursus memang perlu diisi dengan pengertian yang konkret atau
berdasar pada situasi rill di lapangan. Semisal, melihat diskursus yang berkembang selama ini,
menjadi keharusan untuk membangun partai politik alternatif sebagai alat untuk terlibat secara
ekonomi dan politik baik itu di parlemen, yang mendesakkan kebijakan-kebijakan pro rakyat
miskin maupun ekstra parlemen yang berperan melakukan penyadaran dan pendidikan kepada
massa. Selain itu, kita ingin alternatif dari corak ekonomi politik liberal yang bersumber dari
korupsi dan mengeksploitasi sumber-sumber agraria, alternatif dari tindakan politik yang tidak
partisipatif, alternatif terhadap agenda dan program-program politik yang pro kelas tertentu,
alternatif atas relasi politik yang transaksional, alternatif terhadap relasi gender yang timpang,
alternatif terhadap manajemen keuangan yang tidak transparan dll.
Bukan tanpa dasar, pentingnya mendorong pembangunan partai alternatif juga adalah
respon dari ketidakpercayaan publik yang menurun terhadap partai politik yang ada saat ini.
Dalam empat tahun terakhr (2016-2019), setidaknya survei yang dilakukan lembaga riset
independen mengatakan peningkatan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.
Ketidak percayaan tersebut dilatari oleh banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus hukum,
utamanya kasus korupsi. Efeknya, masyarakat juga semakin tidak percaya pada institusi seperti
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Meskipun, mereka masih menaruh harapan kepada lembaga anti
korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan figur politik yang memiliki integritas.
Sayangnya belakangan KPK juga dilemahkan melalui UU KPK baru.
Deparpolisasi memang menguat kalau membaca hasil survei di atas, namun gap tersebut
sebenarnya menjadi ruang bagi partai politik alternatif untuk membalikan anggapan yang
selama ini dinilai oleh publik. Hal penting lain, selain isu anti korupsi yang menjadi perhatian utama
publik, kemudian isu demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang menjadi fokus organisasi
masyarakat sipil, ada juga isu lingkungan hidup atau isu politik hijau yang belakangan ini menguat
di Eropa dan Amerika.
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Kedua, digunakannya isu politik identitas bertopeng agama dalam setiap momen pemilu. Contoh
paling kasat mata adalah Pilkada DKI Jakarta 2016 dan Pilpres 2014 dan 2019. Bersandar pada dua
hal tersebut, sebenarnya partai politik alternatif menjadi mungkin, apalagi dengan menggunakan
platform “politik hijau” sebagai wadah untuk mengkonsolidasi gerakan rakyat yang memiliki visi
untuk membangun partai politik alternatif. Tidak mudah tentunya, mengingat sampai dengan
pemilu 2019 lalu, isu lingkungan hidup masih menjadi isu pinggiran, dan isu lingkungan hidup
belum menjadi preferensi politik bagi warga negara dalam menggunakan hak politiknya.
Ada baiknya kita perlu juga melihat sejauh mana peluang basis-basis sosial yang akan terlibat
dalam partai politik alternatif. Selama empat tahun ke depan menjelang pemilu 2024, kita perlu
melihat basis pemuda dan pelajar yang kita tahu juga sedang jadi perhatian pemerintah dengan
istilah popular kaum milenial. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2018) mereka yang lahir
kurun 1981 hingga 2001 adalah generasi milenial. Pada tahun 2020 generasi ini akan mencapai 83
juta orang atau 34 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa. Generasi inilah
yang memungkinkan tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup, seperti yang dimotori oleh Greta
dalam gerakan Fridays for Future. Kaum muda ini semakin sadar dengan melihat dampak dari
perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, mencairnya es di kutub utara,
sampah plastik yang tidak dapat terurai selama ratusan tahun, kebakaran hutan dan lahan, polusi
udara dan lain-lain. Kelompok muda ini melek dengan teknologi informasi, ini adalah cara mereka
mengakses informasi dengan melalui literasi teknologi untuk memperoleh kesadaran.
Selain itu, ada juga kaum muda seperti pelajar dan mahasiswa yang terlepas dari beban
sejarah Orde Baru. Merekalah yang menjadi basis utama dan motor penggerak dari gerakan
#ReformasiDikorupsi. Mereka selalu ada di basis-basis perlawanan rakyat. Kita juga mesti menaruh
perhatian khusus bagi pelajar STM yang berdiri paling depan menolak rancangan UU KUHP, KPK
dll. Diluar dugaan, kaum milenial yang selama ini dianggap a politis, ternyata menjadi satu basis
sosial yang strategis. Mereka mengisi celah disaat gerakan mahasiswa terpecah-pecah dalam melihat
masalah.
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4. Tantangan dan Peluang
Dapat dipastikan, dalam lima tahun ke depan konsolidasi kekuatan kapitalismeneoliberal akan semakin menguat. Alasanya jelas, fokus pemerintahan yang bertumpu pada
pembangunan infrastruktur dan industri ekstraktive tetap akan memicu perlawanan gerakan rakyat.
Hal ini yang juga akan semakin menguatkan diskursus politik alternatif. Pasalnya, menuju 2024
akan ada dua kali pemilihan kepala daerah yakni 2020 dan 2022, dan pemilu presiden dan legislatif
di tahun 2024. Selain itu, bergabungnya Prabowo Subianto dan partainya ke Pemerintahan JokowiMa’ruf, juga memberi ruang kosong bagi kelompok oposisi, yang selama ini disematkan kepada
Parbowo dan koalisinya.
Oleh karena itu, kita mesti bersiap menghadapi momentum tersebut, paling tidak
membangun kekuatan politik alternatif adalah jawaban atas pertanyaan: apa yang akan kita
lakukan menjelang pemilu yang akan datang, tentu saja selain dengan kerja-kerja advokasi dalam
momentum politik elektoral yang secara rutin telah dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil.
Dan yang mesti digarisbawahi, bahwa pembangunan kekuatan politik alternatif ini harus dibaca
menjadi bagian untuk saling bersinergis dan memperkuat kerja-kerja advokasi kebijakan, yang
selama ini telah dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil di berbagai tingkatan.
Meskipun demikian, kita menyadari bahwa ada sejumlah tantangan di depan mata
yang mesti diselesaikan secara bersama-sama. Pertama, mengubah sistem politik yang tidak
demokratis melalui advokasi terhadap UU Pemilu dan Partai Politik. Kedua, mengkonsolidasikan
gerakan rakyat untuk secara bersama-sama mendorong agar politik alternatif dapat hadir sebagai
kekuatan untuk melawan dan memukul oligarki melalui momentum politik elektoral di Indonesia.
Ketiga, penyatuan dan penguatan cabang-cabang ekonomi kerakyatan, baik melalui koperasi atau
badan usaha yang dikelola secara kolektif oleh rakyat.

Seperti yang sudah dituliskan pada bagian pertama bab ini, ekonomi nusantara adalah
alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal. Tanpa kemandirian ekonomi atau
membangun sendiri sumber ekonomi bagi partai, kerja-kerja politik akan mengalami kemandekan
dan atau bahkan akan terjebak dalam lingkaran pendanaan seperti partai politik yang ada saat ini
dan masuk dalam lingkar baru oligarki. Begitupun sebaliknya, tanpa ada usaha merebut kekuasaan
politik, cabang-cabang produksi ekonomi yang telah terkonsolidasi dan berkelanjutan, tidak akan
mengubah tujuan struktural yang hendak dicapai. Sehingga, diperlukan kesatuan langkah antara
membangun dan memperkuat gerak ekonomi dan politik alternatif, agar terjadi keseimbangan antar
keduanya.

1. Melindungi Praktik Ekonomi dan Demokrasi Kerakyatan
Narasi alternatif ekonomi dan politik yang disajikan di atas tidak akan terwujud apabila ia
sekedar menjadi diskursus atau wacana. Dibutuhkan sebuah insentif kebijakan untuk
menggerakkannya. Menurunkannya dalam produk hukum merupakan sebuah kebutuhan. Proses
politik hukum jadi kuncinya. Moh. Mahfud MD menyebutkan politik hukum merupakan upaya
menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.37 Paragraf empat Pembukaan
UUD NRI 1945 secara tegas menyebutkan pendirian Indonesia ditujukan untuk memberikan
kesejahteraan dan perlindungan kepada seluruh tumpah darahnya. Sayangnya, dalam proses politik
hukum pertarungan kepentingan sering abai terhadap tujuang berbangsa dan bernegara. Kristalisasi
dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar
belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu.38 Politik hukum kita
menghasilkan produk hukum yang represif, mendewakan ketertiban dan kepastian serta berpihak
pada kepentingan investasi.
Kolaborasi apik kepentingan ekonomi dan politik melahirkan produk hukum yang buruk,
produk yang menguntungkan oligarki dan melayani investasi. Satjipto Rahardjo menyebutkan,
sistem perekonomian modern yang kapitalistis sangat membutuhkan kepastian dan ketepatan
(predictableness and preciseness).39 Proses penerbitkan produk hukum yang buruk dimanfaatkan
dengan mengedepankan nilai kepastian hukum yang meninggalkan jauh nilai keadilan dan
kemanfaatan. Gustav Radbruch sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Rahardjo40 menyebutkan
terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kegunaan (Zweckkmaszigkeit) dan kepastian
hukum. Sekalipun ketiganya nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu
spannungsverhaltnis.
Lalu pertanyaannya, bagaimana pertarungan antar nilai dasar hukum? Bagaimana
melahirkan keluaran produk hukum yang melindungi narasi alternatif praktik ekonomi dan politik
kerakyatan? Jawaban pertama, dengan melenturkan sisi kepastian hukum dan mengedepankan nilai
keadilan dan kemanfaatan. Sayangnya, berhukum dengan cara mengedepankan dua nilai tersebut
dipengaruhi anasir non hukum. Pada proses pembentukan dan implementasinya, ia dipengaruhi
kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Kekuatan politik dan ekonomi yang dikuasai oligarki. Peluang
melahirkan hukum yang bermanfaat dan adil untuk rakyat tentunya hanya mampu diwujudkan
dengan pengoperasian kekuatan sosial, kekuatan rakyat.
Kebijakan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria pun tidak lahir dengan
sendirinya. Begitupun penghentian proses pengesahan RUU kontroversial. Jelang kekuatan politik
alternatif lahir secara formal dan menguasai ruang pemerintahan dan parlemen, maka kekuatan
gerakan melalui demonstrasi dan aksi protes lainnya menjadi penting untuk melahirkan produku
hukum yang melayani kepentingan rakyat dan menjaga lingkungan hidup dikelola secara adil dan
lestari.
37. Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 17.
38. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia,,Jakarta, 2001.
39. Satjipto Rahardjo, Hukumdan Perilaku, Kompas,Jakarta, 2009, hlm. 12.
40. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.
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C. Hukum Melayani Rakyat, Bukan Investasi
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2. Menagih Janji TAP MPR IX/2001
Kesadaran terhadap kondisi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup
sebenarnya sudah disadari oleh Negara ini. Hal ini tertuang dalam konsideran Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam. Konsideran tersebut paling tidak memuat hal sebagai berikut:
• Persoalan agraria dan SDA yang tidak adil mengakibatkan kemiskinan, ketimpangan,
ketidakadilan sosial, konflik dan kerusakan SDA;
• Lahirnya persoalan agraria disebabkan, tumpang tindih dan pertentangan perundang-undangan
sektor agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
• Kebutuhan pembentukan TAP MPR berujuan agar mewujudkan cita pembukaan UUD NRI,
mesejahterakan dan memberikan perlidungan bagi Rakyat Indonesia
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Penerbitan TAP MPR ini seharusnya menjadi tonggak awal pembaruan agraria dan
pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Sayangnya, lebih 18 tahun TAP MPR IX/ 2001 tidak
memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi yang terjadi. Presiden dan DPR tidak mematuhi
perintah TAP MPR untuk melakukan legislasi, deregulasi dan evaluasi produk hukum dan perizinan
yang bertentangan dengan semangat pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Selama lima tahun pemerintahan Jokowi, tidak satu kalipun dalam sidang MPR ia melaporkan
progres pelaksanaan TAP MPR tersebut. Dampaknya ketimpangan agraria dan kerusakan sumber
daya alam terus berlanjut. Kondisi krisis meluas dan masuk ke ruang lain. WALHI menyebutnya
sebagai krisis multidimensi.
Dorongan pelaksanaan TAP MPR jadi solusi pokok menyelesaikan krisis yang dihadapi.
Tentunya implementasi TAP MPR ini tidak akan serta merta dilakukan negara, baik pemerintah
maupun parlemen. Keduanya dikuasai oleh oligarki ekonomi-politik yang mengkedokan investasi
untuk kesejahteraan. Dibutuhkan konsolidasi dan kekuatan rakyat untuk mendorong implementasi
TAP MPR ini.
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3. Diskursus Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup
Dalam teori sistem hukum terdapat tiga komponen atau sub sistem, yaitu substansi yang
mencakup keberlakuan norma, struktur yang fokus pada badan pelaksana dan prosedur formal
penegakan hukum, dan budaya yang bertitik berat pada sistem keilmuan, nilai dan cara
berhukum bagi masyarakat dan komponen penegak hukum. Terkait dengan hal tersebut ditemui
ketidakseimbangan antar sub sistem hukum dalam kebijakan hukum lingkungan. Pembaharuan
substansi hukum dalam berbagai peraturan perundangan ternyata sering kali gagal ditegakkan
dengan maksimal dalam sistem peradilan. Menurut WALHI, permasalahan tersebut timbul karena
pembaharuan substansi hukum tidak ditopang oleh pembaharuan struktur dan budaya hukum yang
baik. Andaipun ada pembaharuan pada sub struktur dan budaya hanya dilakukan secara parsial dan
tidak terintegrasi antar komponen penegak hukum.
Terkait dengan hal tersebut, WALHI memandang penting merumuskan suatu muara
khusus yang menaungi seluruh perkara lingkungan hidup dengan melahirkan landasan hukum
Sistem Peradilan Lingkungan Hidup. Pentingnya memilih skema peradilan bukan hanya sekedar
pengadilan khusus ditujukan guna membangun relasi kerja yang saling mendukung pada komponen
peradilan, khususnya pada jaringan kerja komponen sistem peradilan pidana. Cakupan peradilan
tersebut mencakup dua kompetensi lingkungan badan peradilan, yaitu umum (pidana dan perdata)
dan tata usaha negara. Guna merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan narasi alternatif pengadilan
khusus lingkungan hidup. Pembentukan pengadilan khusus ini membutuhkan undang-undang
khusus sebagai dasar hukumnya. Modal pembentukan pengadilan khusus ini sudah dimulai dengan
sertifikasi hakim lingkungan di Mahkamah Agung. Walaupun dalam prosesnya ada pengecualian
perkara lingkungan hidup tidak lagi harus melibatkan hakim lingkungan apabila di suatu pengadilan
tidak ada hakim tersertifikasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberi pedoman penanganan
perkara lingkungan hidup.
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Pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup juga bisa dimulai dari pembentukan
jaringan kerja sistem peradilan pidana terpadu perkara tindak pidana lingkungan hidup. Perintah
Pasal 95 UU PPLH pasca putusan MK memberi dua petunjuk. Pertama, Menteri yang membidangi
lingkungan hidup menjadi kordinator bagi kepolisian dan kejaksaaan dalam penangan perkara lingkungan hidup. Kedua, tindak pidana lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan
tersebut diperluas menjadi tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
Beberapa modal ini tentunya bisa dijadikan dasar untuk melahirkan diskursus pengadilan
khusus lingkungan hidup. Ada dua kebutuhan penting terhadap pengadilan ini. Pertama, memastikan
komponen penegakan hukum yang menangani perkara lingkungan hidup mempunyai pengetahuan
dan keberpihakan yang baik kepada kepentingan lingkungan hidup dan kemanusiaan. Kedua,
pengadilan khusus lingkungan hidup akan memudahkan pengawalan tahapan dan proses peradilan.
Lagi dan lagi legalitas pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup membutuhkan tekanan
rakyat. Tanpa tekanan publik, sulit bagi istana dan parlemen untuk melakukan pemabahasan dan
persetujuan bersama untuk menerbitkan undang-undang tentang pengadilan khusus lingkungan.
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BAB
V

REKOMENDASI

1. Mahasiswa, pelajar, buruh, tani dan seluruh bagian masyarakat sipil pro demokrasi dan HAM
agar:
• Memperkuat diskursus ekonomi tanding sebagai counter dari economic growth.
Kepercayaan terhadap ukuran keberhasilan pembangunan didasarkan pada hitungan angka
makro harus runtuh. Rakyat yang terhegemoni harus mulai dengan kepercayaan baru bahwa
pertumbuhan ekonomi sangat kecil atau bahkan dapat dikatakan nihil kontribusinya
memastikan keberlanjutan nafkah hidup dan lingkungan hidup;
• Berkonsolidasi dalam satu gerakan dan melahirkan suatu kekuatan politik alternatif.
Pengalaman September 2019 membuktikan tidak ada lagi kekuatan penyeimbang selain
gelombang demonstrasi. Konspirasi parlemen dan istana dalam praktik legislasi abai
terhadap urgensi kebutuhan rakyat. Kekuatan politik digerakan melayani kepentingan
investasi. Untuk itu secara singkat, konsolidasi gerakan harus diperluas dalam satu gerbong
politik kerakyatan. Kekuatan politik alternatif yang mampu bersaing secara demokratis
untuk meruntuhkan kekuatan oligarki;
• Secara terus menerus menguji secara legal perizinan industri ekstraktif serta paket peraturan
perundang-undangan yang melanggengkannya. Beberapa putusan Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya pada 2019 membuktikan masih ada sedikit titik cerah di ruang
peradilan.
2. Presiden dan DPR agar:
• Tunduk dan taat pada perintah TAP MPR IX/ 2001 tentang Pembaruan Agrarian dan
Pengeloaan Sumber Daya Alam. Pelaksanaan TAP MPR ini menjadi titik kunci untuk
melepaskan rakyat dari kondisi krisis agraria dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini
mencakup peninjauan ulang perizinan, peraturan dan penghentian praktik pembangunan
yang bertentangan dengan semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
• Menghentikan praktik buruk legislasi, pembentukan peraturan perundang-undangan,
deregulasi termasuk rencana omnibus law yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan
lingkungan hidup;
• Menghentikan penerbitan izin dan praktik pembangunan yang tidak ramah HAM dan
lingkungan hidup yang telah terbukti mengantar Indonesia pada kondisi krisis;
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Kemunduran demokrasi, konflik agraria yang terus berlanjut, kian menurunnya kualitas
lingkungan, dilemahkannya kerja penegakan hukum, dominasi bencana ekologis dibanding bencana
geologis merupakan gambaran situasi kita sedang berada dalam kondisi krisis. Krisis multidimensi,
krisis yang terjadi di hampir setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Investasi merupakan
kata kunci penyebab langgengnya kondisi krisis. Sulitnya kekuatan ini ditaklukan tidak terlepas dari
perselingkuhannya dengan kekuatan oligarki politik. Partai politik, parlemen hingga istana dipenuhi
kalangan pebisnis. Akumulasi dengan pemberian insentif kebijakan melalui produk hukum jadi
pelindungnya.
Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Negara harus dilepaskan dari situasi krisis. Rakyat adalah
tulang punggung utama untuk memulihkan Indonesia. Berangkat dari modal konsolidasi
September 2019, maka menjaga asa perlawanan terhadap praktik buruk oligarki harus terus berlanjut.
Walaupun sulit mempercayai poin rekomendasi pada lembar ini dilakukan dengan sungguh oleh
negara, WALHI memandang penting untuk tetap memberikan rekomendasi kepada negara dan
segenap komponen masyarakat sipil untuk:
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3. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, Polri, TNI dan institusi lainnya
agar:
• Menghentikan proses pengoperasian hukum secara represif baik selama proses peradilan
maupun dalam aktivitas protes yang sesuai dengan koridor demokrasi dan prinsip HAM;
• Mengembalikan marwah hukum dan institusinya sebagai pengayom, pelindung dan pemberi
keadilan bagi rakyat, bukan kepada investasi dan penyelenggara negara yang tidak berpihak
pada kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup.
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