
Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2003 
(Pengalaman LBH-LBH) 

 
BAB I 

Executive Summary 
 
I.1.  Analisa Umum Keadaan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2003. 
 
Reformasi dan kebebasan dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik belum bisa 
dikatakan mengasilkan kemerdekaan yang hakiki apabila rakyat banyak tidak memiliki 
akses untuk menikmati kebebasan-kebeasan tersebut. Sebagai contoh, system multi partai 
yang ada sekarang tidak dapat dengan sendirinya menghadirkan kemerdekaan yang 
hakiki buat rakyat apabila keputusan dan kebijkan partai-partai yang ada ternyata lebih 
ditentukan oleh kekuatan yang punya uang dan para penguasa lama.  
 
Di titik ini persoalan pokok keadilan social di Indonesia adalah  absenya instrumen 
politik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan-
kepentingan social dasarnya. 
 
LBH mencatat bahwa di luar gema dan slogan pembangunan dan kebijakan politik-
ekonomi  yang ada, orientasi dan praktek kebijkan ekonomi yang ada menunjukkan 
keberlangsungan praktek pemiskinan yang makin menjadi-jadi bahkan praktek 
diskriminasi dan kebencian terhadap kaum miskin. Penggusuran-penggusuran yang 
terjadi di Jakarta, komersialisasi yang makin menjadi-jadi  dalam pelayanan kesehatan 
publik, pendidikan yang diprivitasis secara brutal. Semua itu tidak hanya mengakibatkan 
kesulitan-kesulitan bagi rakyat untuk mengakses pelayanan publik tersebut, bahkan yang 
lebih parah dari itu yang terjadi adalah peminggiran sistematis terhadap golongan miskin.  
 
Tabel Kasus Pelanggaran Hak Ekonomi Sodail dan Budaya Yang LBH1  
Katageori LBH 

Aceh 
LBH 

Medan 
LBH 

Padang 
LBH 

Palembang 
LBH 

Bandung 
LBH 

Yogya 
LBH 

Manado 
LBH 

Lampung 
LBH 

Papua 
Jakarta Total 

Pendidikan Tidak 
terdata 

2 kasus Tidak 
ketrdata 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

1 
kasus/ 
10 
orang 

Tidak 
terdata 

2 orang Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdapat 
jumlah 
kk dan 
orang 

Perumahan 107.261 
jiwa 

2 kasus, 
600 KK 

1 kasus 
10 kk 

3 kasus, 
302 kk 

Tidak 
terdata 

2 ks, 
600 
kk 

Idem 2 ks, 400 
kk 

Idem I kasus, 
1700 
kk/ 
6000 
orang2

107.261 
orang 
plus 
3312 kk 

Lahan Tidak 
terdata 

42 ks, 
10 ribu 
ha, 3 
ribu kk 

2 orang 206.156 ha 8000 kk, 
10 ribu 
ha 

50 kk 879 kk, 
652 ha 

 Tidak 
terdata 

Idem Tidak 
terdata 

11050 
kk plus 
208 
orang 

Kesehatan 42 83 7.950 200 kk 1262 kk 100 751 kk 1 orang Idem Tidak 8225 

                                                 
1 Jumlah korban di sini terdiri atas dua jenis yakni yang dihitung berdasrkan keluarga dan jumlah orang. 
Hal ini bisa terjadi karena dalam laporan yang diajukan oleh korban pencatatannya seringkali tidak 
berdasar jumlah orang secara pasti, seringkali yang disebutkan adalah jumlah keluarga atau kedua-duanya. 
Untuk keperluan di sini kami menampilkan keduanya, mengingat tidak ada jumlah yang pasti berapa 
jumlah orang dari tiap keluarga yang dihitung. 
2 Data diambil dari kasus yang ditangani oleh Berantas dan YLBHI. 
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orang orang 
(demam 
berdarah 

orang kk terdata orang 
plus 
2314 kk 

Pekerjaan Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

4 orang Tidak 
terdata 

10 ribu 50 
orang 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

idem Tidak 
terdata 

14563 
orang 

I.2. Keadaan Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia tahun 2003. 
 
 
Dengan gambaran dan laporan sebagaimana diungkap di atas, maka jelaslah bahwa tipe-
tipe dan kasus-kasus pelanggaran hak sipil dan politik di masa reformasi  yang telah 
berjalan selama kurang lebih lima tahun  menunjukkan jenis kekejaman yang tidak jauh 
berubah dengan tipe-tipe kekejaman di sebuah rejim otoriter. 
 
Kasus-kasus yang umum terjadi merupakan kasus-kasus khas dari sebuah negara otoriter 
seperti: 
 

1. Pembunuhan sewenang-wenang 
2. Penghilangan Orang 
3. Penyiksaan 
4. penangkapand an penahanan sewenang-wenang 

 
Kasus-kasu ini adalah kasus-kasu pelanggaran hak-hak sipil dan politik dalam kualifikasi 
berat, bahkan dalam sejumlah kasus mengarah kepada dugaan kejahatan terhadap 
kemanusiaan sebagaiman yang terjadi di Aceh dan Papua. 
 
Dari sudut gambaran pelaku, juga nampak bahwa inistif-inisitaif langsung untuk 
terjadinya kekejaman dan pelanggaran terhadap hak itu dilakukan oleh aparat negara 
resmi, entah itu militer maupun polisi. Jadi di sini sama sekali tidak ada satupun cirri 
khusus yang bisa memberikan kita semacam gambaran adanya perubahan yang signifikan 
dalam watak dan karakter aparat negara di masa kini dengan di masa lampau. Hanya 
mungkin dalam kasus sekarang, kekejaman itu dilakukan melalui penataan yang lebih 
resmi dan berselubung hukum. 
 
Dari deskripsi kasus-kasu yang ada, pelanggaran hak-hak sipil dan politik 
memperlihatkan pola korban yang pertama adalah korban dalam ruang lingkup sebuah 
komunitas atau kolektif seperti dalam kasus Aceh, sementara kasus-kasu individual 
biasanya menimpa korban dengan latarbelakang social, politk, ekonomi yang lemah.  Ini 
memang memeprlihatkan sejenis gejala bahwa kebebasan yang diperoleh semasa 
reformasi masih terbatas dinikmati olehkalangan elit dan perkotaan sementara golongan-
golongan miskin masih terus berhadapn dengan kekejaman-kekejaman yang lama. 
 
Kasus-kasus Pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik Yang ditangani oleh LBH di seluruh 
Indonesia 
 

Kategori LBH 
Aceh 

LBH 
Medan 

LBH 
Padan
g 

LBH 
Palembang 

LBH 
Bandung 

LBH 
Jogja 

LBH 
Manado 

LBH 
Lampung 

LBH 
Papua 

Tota
l 
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Penyiksaan 6 orang  44 
orang 

4 orang  124 orang  Tidak 
terdata 

9 orang 10 orang Tidak 
terdata 

58 
orang 

259 

Penahanan 17 
orang  

12 
orang 

Tidak 
terdata 

7 orang  50 orang 4 orang Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

6 orang 96 

Pembunuha
n 

5 orang  9 orang Tidak 
terdata 

1 orang Tidak 
terdata 

2 orang Idem 1 orang 8 orang 26 

Penculikan 18 
orang  

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

Tidak terdata Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

Idem 2 orang Tidak 
terdata 

20 

Penangkapa
n 

Tidak 
terdata 

4 orang 10 
orang  

12 orang Tidak 
terdata 

4 orang Idem Tidak 
terdata 

48 
orang 

78 

           
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 

Tidak 
terdata 

2 orang 
(pembu
nuhan) 

Tidak 
terdata 

idem idem 2 orang   
(pembu
nuhan) 

Idem idem 3 
pembu
nuhan. 
 
19 
perkosa
an. 
2 
pencab
ulan 

7 
 
 
19 
 
 
2 

 
 
I.3. Kegagalan Pembaharuan Penataan Infrastruktur Politik Demokratis dan 
Penyelesaian Kejahatan Orde Baru 
 
I.3.a.  Kesulitan menetapkan Batas-batas Kepolitikan Baru  
 
Salah satu upaya yang penting untuk mengevaluasi perlindungan HAM di Indonesia 
adalah dengan melihat proses penataan kepolitikan yang ada. Sejauh mana kebijkan 
kepolitikan baru itu dilakukan dengan rujukan dan orientasi untuk melindungi dan 
memajukan HAM di Indonesia. Untuk itu YLBHI melihat gejala dan praktek sebagai 
berikut: 
 
Pertama, semua upaya untuk melahirkan norma-norma serta infrastruktur hukum baru di 
masa ini lebih ditentukan oleh tujuan dan kepentingan-kepentingan ini, ketimbang 
membentuk suatu tatanan yang baik dan berkeadilan bagi rakyat.  
 
Fakta ini diperlihatkan dari misalnya tendensi kontrol, penaklukan dan penguasaan 
negara terhadap tubuh dan kepolitikan individual sebagaimana nampak dalam RUU 
KUHP,  UU Pendidikan Nasional dan UU Terorisme. Selain itu, di luar wilayah pranta 
normative ini, dari segi praktek pelaksanaan hukum, jelas terbukti bahwa pelaksanaan 
hukum nasional lebih ditentukan oleh praktek dan kepentingan politik para elit penguasa. 
Mereka menggunakannya kalau bukan untuk menyelamatkan dirinya maka dilakukan 
untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya.  Pertautan kepentingan antar 
elit ini dalam langkah yang lebih jauh menegaskan semacam ‘konspirasi oligarkhis’ 
untuk menyelamatkan kaum kriminal politik. 
 
 
I.3.b. Merajalelanya Politik Uang  dan merostonya makan politik. 
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Di sinilah titik yang paling rawan itu, HAM dan demokrasi adalah ideal yang harus 
ditempuh melalui jalan pranata politik namun pada saat yang sama jalan politik itu 
sendiri telah dikori oleh politik uang. Di titik inilah kemandulan politik dan kenistaan 
itu makin menjadi-jadi. 
 

I.3.c. Penerapan Hukum Represive 
Kemunduran dan masalah pemajuan HAM di tahun ini juga nampak dari tetap 
diberlakukannya sejumlah hukum-hukum repressive yang secara telanjang dibuat 
untuk memberikan jalan bagi politik repressive dan militer bekerja lebih jauh.  
Penuntutan dan penghukuman terhadap sejumlah pers, diberlakukannya darurat 
militer di Aceh yang diikuti perpanjangannya, tidak hanya merefleksikan aspek-aspek 
repressive dalam politk kontemporer ttetapi juga mengencangkan kembali kebijkan 
politik otoriterian dalam bentuknya yang lebih sistematis. 

 
I.4.  Membiarkan Orde Baru: Melanggengkan Akar Kejahatan Kemanusiaan 
 
Kenyataan lain yang memperkuat kenyataan akan datangnya bahaya kemanusiaan di 
masa mendatang juga nampak dari kegagalan yang dialami oleh mekanisme dan inisitaif-
inistaif nasional dalam menyelesaikan kejahatan kemanusiaan di masa lalu. 
 
Kegagalan mekanisme dan inisiatif ini nampak dari fakta-fakta sebagai berikut: 
 
Pertama, kegagalan Pengadilan Ham Ad Hoc Timor-Timor untuk mengungkap dan 
menjangkau pertanggunjawaban komando atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di 
Timor-timor. 
 
Kedua, kegagalan komisi yang dibentuk oleh Komnas Ham untuk menelusuri dan 
meyelidiki keterlibatan sejumlah perwira TNI dalam kasus kerusuhan Mei dan tragedy 
Tri Sakti-Semanggi. Kegagalan ini juga merefleksikan kelemahan-kelemahan mendasar 
dalam system hukum nasional yang lebih berpihak pada para pelaku ketimbang 
perlindungan kepada hak-hak korban. 
 
Ketiga, kegagalan  Tim Pengkajian Pelanggaran Ham Masa Soeharto yang dibentuk oleh 
Komnas HAM. Ketidakmampuan tim ini untuk bekerja dalam kerangka yang lebih politis 
tidak hanya memperkuat kemandulan yang kronis dari institusi-institusi HAM yang ada, 
tetapi juga malah akan memperkuat posisi politik Suharto sendiri. 
 
Keempat, kelemahan-kelemahan prinsipiil dalam RUU KKR. RUU KKR yang 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan ‘how to deal with the past’ ternyata tidak 
hanya gagal dalam memberikan jalan yang lurus untuk melacak dan menelusuri kejahatan 
kemanusiaan di masa lampau tetapi juga malah memperlihatkan kecendrungan-
kecendrungan memberikan kekebalan politik dan hukum bagi para pelaku kejahatan 
kemanusiaan di masa lampau. 
 
Kegagalan-kegagalan menetapkan dan melakukan mekansime hukum terhadap para 
pelaku kejahatan kemanusiaan Orde Baru ini memeprlihatkan kenyataan bahwa rejim 
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politik ini bersifat sangat akomodatif terhadap Orde Baru, di titik ini kita menemukan 
sejenis simpul politik yang sama antara rejim ini dengan Orde Baru sendirinya. Inilah 
yang mengakibatkan, kejayaan Orde Baru terus berlangsung hingga saat ini. 
 
 
 
 
 
I.5. Kesimpulan  
 
Dengan melihat fakta-fakta dan situasi-situasi di atas maka YLBHI menyimpulkan 
keadaan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai berikut: 
 
Pertama, dari sudut perlindungan hak-hak sipil dan politik, tahun 2003 memperlihatkan 
bahwa tingkat dan kualitas kekejaman serta kekerasan politik yang terjadi mencerminkan 
kualitas yang sama dengan tipe-tipe kekejaman di sebuah rejim otoriter.  Dengan 
demikian meski secara politik Indonesai telah mengalami sejumlah perubahan namun 
watak dan kekejaman politik terus mereproduksi dalam tubuh rejim-rejim politik yang 
muncul di masa pasca Suharto ini. Dengan kata lain, rejim politik Megawati gagal 
dalam memutus rantai kekejaman dan kekerasan yang telah berakar dari masa 
Orde Baru. 
 
Kedua, dari sudut  pemenuhan hak-hak  ekonomi social dan budaya. Kemandegan dalam 
transformasi paradigma pembangunan social telah mengakibatkan kebuntuan bagi rakyat 
untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak social dasar seperti perumahan, pendidikan, 
kesehatan dan pekerjaan serta lahan. Tidak hanya itu, jelas nampak bahwa pemerintah 
makin hari makin menunjukkan ketidakperdulian terhadap kesengsaraan rakyat banyak. 
Dalam praktek pembangunan sekarang nampak kecendrungan bahwa pemerintah 
justru membenci rakyat miskin. Inilah salah satu krisis dan ancaman terbesar terhadap 
pemenuhan hak-hak ekonomi, social dan budaya di Indonesia. 
 
Ketiga, tahun 2003 ini juga memperlihatkan fakta bahwa keterbelakangan dalam 
membangun infrastruktur baru yang demokratis  telah menyebabkan kesulitan yang 
mendalam bagi rakyat dalam mengidentifikasi nilai-nilai kepolitikan baru. Selain itu 
sejumlah kegagalan dalam mekanisme dan insiatif nasional untuk menyelesaikan 
persoalan kejahatan HAM di masa lampau juga telah mengakibatkan kemunduran yang 
serius bagi upaya-upaya membangun tatanan demokrasi dan keadilan ke depan. Di titik 
ini, nampak dengan jelas bahwa sebagai bangsa kita leboh banyak berkutat untuk 
membela keterbelakangan kita sendiri ketimbang maju menyelesaikan masalah demi 
masa depan. 
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BAB II 
Keadaan Hak-hak Ekonomi Sosial dan  Budaya di Indonesia tahun 2003 

 
 
Semenjak pendiriannya Indonesia telah mendeklarsikan dirinya sebagai negara yang 
menjunjung tinggi keadilan dan pembangunan sosial, Orde Baru bahkan secara ekstrim 
dan dramatis mencanangkan dirinya sebagai rejim pembangunan, yang secara politik 
mendasarkan legitimasi politiknya atas dasar pragmatism ekonomi dan pembangunan.  
 
Politik pembangunan Orde Baru itu hingga sekarang tidak pernah mengalami kritik 
apalagi pembalikan yang berarti. Ini terbukti dari beberapa hal: pertama hingga saat ini 
tidak ada upaya untuk membenahi paradigma pembangunan social untuk berubah dari 
paradigma pertumbuhan dan elitisme ekonomi menagarah kepada paradigma keadilan 
dan pembangunan social. Kedua, adlah dari segi praktek kebijkan sehari-hari sangat 
nampak bahwa kebijkan ekonomi yang ada saat ini hanya berjalan dengan berlandaskan 
kepentingan penguasaan modal individu dan sama sekali mengabikan aspek keadilan 
social. 
 
Berlangsungnya keterbelakangan paradigmatik semacam ini, ditambah dengan 
kebobrokan biokrasi akibat merajalelanya korupsi, mengakibatkan upaya-upaya 
pemenuhan keadilan masyarakat semakin sulit untuk dicapai. Kesulitan ini ditandai 
dengan main sulitnya akses rakyat terhadap hak-hak social dasar seperti perumahan, 
kesehatan pendidikan dan pekerjaan yang layak.. 
 
 
II.1.  Deskripsi Kasus-kasus Pelanggaran Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya 
tahun 2003. 
 
Kesulitan-kesulitan dan upaya-upaya masyarakta memenuhi aspirasi keadilan social dan 
pemenuhan hak-hak ekoonomi social dan budaya itu tercermin dalam gambaran yang 
diambil dari sejumlah daerah sebagai berikut.  
 
II.1.A. BANDUNG 
 

2. Hak Atas Lahan 
 

a. Kasus Jatigede 
Pembangunan bendungan Jatigede sudah direncanakan sejak tahun 1963 dan baru 
terealisasi pada tahun 1971 melalui SK Menteri Pekerjaan Umum (PU) kepada Gubernur 
Jawa Barat. Pada tahun 1975 dilakukan pembebasan lahan yang penuh intimidasi dan 
memaksa masyarakat untuk melepaskan lahan dan rumahnya dengan harga yang sangat 
rumah. Pada tahun 1987 masyarakat memprotes harga pembebasan yang sangat murah 
tersebut. Sebagai akibatnya 16 orang dipanggil ke Markas Komando Distrik Militer 
(KODIM) Sumedang dan 2 orang mengalami penyiksaan. Dalam relokasi penduduk,  
tempat relokasi sangat jauh dibawah relokasi asal di jatigede.  

 

Yayasan LBH Indonesia / 10 Desember 2003 6



Kodisi terakhir yang terjadi masyarakat menuntut pembatalan bendungan Jatigede. 
Masyarakat yang bergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Jatigede mengadukan 
kasus ke Bupati, untuk meminta pembatalan pembangunan. 

  
Terjadinya kemarau di Jawa Barat membuat Pemda Jawa Barat serta pemerintah pusat 
mendapatkan alasan untuk meneruskan proyek pembangunan Jatigede.  

 
Ada indikasi bahwa banyak sekali terjadi markup dalam pembebasan lahan – yang 
dananya tidak dibayarkan untuk ganti kerugian lahan. Dana ini diambil dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun sejak 1980-an. Hal inilah yang 
membuat LBH Bandung bersama dengan Forum Komunikasi Rakyat Jatigede, West Java 
Corruption Watch dan Adnan Buyung Nasution Law Firm mengangkat kasus 
penggelembungan pembebasan lahan untuk proyek Jatigede. 

 
 

2.  Hak Atas Kesehatan 
 

a. Kasus SUTET 
 
Kasus bermula dari rencana Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) yang 
merencanakan pembangunan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi 
(SUTET) dengan daya 500 Kv yang melintasi wilayah Klaten- Tasikmalaya-Depok dan 
pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) berdaya 500/150 KV, yang 
melintasi Tasikmalaya dan Depok  melalui jalur Selatan – kemudian berdasarkan 
perencanaan akan melintasi 7 kabupaten di Jawa Barat yaitu : 

a. Ciamis; 
b. Tasikmalaya; 
c. Garut; 
d. Bandung 
e. Cianjur; 
f. Sukabumi; 
g. Bogor’ 
 

Sebelumnya PIKITRING telah melaksanakan pembangunan Jaringan SUTET 500 KV 
pada wilayah yang sama pada tahun 1981-1982 yang berjalan dengan baik, kemudian 
oleh PIKITRING, proyek SUTET ini dilaksanakan dengan melalui tender proyek yang 
kemudian dilaksanakan pada tahun 1995/1996. Pembangunan jaringan SUTET pada 
tahun 1981-1982 melewati lahan warga di 6 kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu : 
 

a. Kec. Rancaekek; 
b. Kec. Cicalengka; 
c. Kec. Solokan Jeruk; 
d. Kec. Ciparay; 
e. Kec. Arjasari; 
f. Kec. Banjaran. 
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Masalah mulai timbul dengan pembangunan Jaringan SUTET yang dilaksanakan pada 
tahun 2000 karena ternyata : 
 

1. ada permainan (mark up) dan perbedaan pemberian “uang 
kadeudeuh” – uang ganti rugi atas lahan – di setiap desa, 
kecamatan atau kabupaten yang terlewati proyek jaringan SUTET 
ini, sehingga pemberian “uang kadeudeuh” tidak merata; 

2. Proses pembebasan lahan belum selesai sepenehunya. Namun 
pihak pihak pelaksana proyek terus melakukan pembangunan 
Tapak Tower dan jaringan kabel SUTET yang akhirnya melewati 
rumah dan tanah warga serta langsung difungsikan tanpa 
memperhatikan efek negatifnya kepada warga yang belum pindah 
lokasi dari bawah jaringan yang terbangun; 

 
Kondisi terakhir dilapangan LBH Bandung bekerjasama dengan Yayasan Ulil Albab dan 
Tehnik Lingkungan ITB merencanakan melakukan penelitian dampak klinis SUTET 
terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal dibawah jaringan. Disamping itu LBH 
Bandung juga merencanakan untuk melakukan class action terhadap PT. PIKITRING 
dan juga PLN. 
 
 
3. Hak Atas Pekerjaan Yang Layak 

 
a. Kasus Kahatex 

 
Kahatex sebagai perusahaan terbesar di Jawa Barat memiliki buruh hampir 
40.000. Kahatex mempunyai 3 pabrik yaitu : tekstil, garmen dan sweater. 
Kasus yang didampingi di LBH bandung terjadi di pabrik produksi sweater. 
Sebanyak 537 buruh di pecat (Pemutusan Hubungan Kerja – PHK) oleh PT 
Kahatex Sweater karena menuntut upah sesuai dengan Upah Minimum 
Kabupaten di Bandung. Usaha yang sudah dilakukan oleh mereka untuk bisa 
dipekerjakan kembali mereka coba melakukan unjuk rasa di DPRD Jawa 
Barat dan juga DPRD Kabupaten Bandung untuk meminta perusahaan 
mempekerjakan mereka kembali. Tetapi tetap perusahaan bersikeras untuk 
tidak menerima mereka.  
 
Kemudian LBH Bandung bekerjasama dengan WRC (Worker Rights 
Consortium) dan CCC (Clean Clothes Campaign) berhasil memaksa 
perusahaan untuk merima 537 untuk bekerja kembali. Strategi yang dilakukan 
oleh LBH, yakni: mencoba mencari merek-merek yang dibuat oleh PT 
Kahatex untuk selanjutnya dilakukan kampanye diluar negeri. Strategi ini 
berhasil untuk memaksa buyers untuk menekan pihak perusahaan. Pihak 
perusahaan kemudian, mempekerjakan kembali seluruh buruh yang semula di 
PHK – dilakukan secara bertahap. 
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II.1.B. LAMPUNG 
 

1. Hak Atas Lahan 
 

Persoalan sengketa pertanahan di Propinsi Lampung menduduki peringkat tertinggi 
kurang lebih ada sekitar tujuh puluh sembilan sengketa tanah yang tersebar di seluruh 
Kabupaten yang ada di Propinsi Lampung. Adapun jenis sengketa tanah tersebut meliputi 
: Pertama sengketa tanah antara masyarakat dengan Perusahaan swasta, Kedua sengketa 
tanah antara masyarakat dengan Perkebunan milik Negara, Ketiga sengketa tanah adat 
Ketiga sengketa tanah antara masyarakat dengan Korem.        Luas lahan yang 
bersengketa mencapai seluas lebih kurang 758.910 (tujuh ribu lima ratus delapanpuluh 
ribu sembilan ratus sepuluh) hektar dengan jumlah  korban sebanyak lebih kurang 
806.283 (delapan ratus enamribu dua ratus delapanpuluh tiga) kepala keluarga.   
 
Dipropinsi Lampung sekita  tahun 1998 dibentuk tim penyelesaian kasus-kasus tanah atas 
desakan korban-korban penggusuran tanah. Tim ini bernama Tim 13dikarenakan terdiri 
dari tiga belas orang baik dari unsur pemda, akademisi, dan juga petani yang tanahnya 
tergusur. Dalam perjalanan Tim 13 telah menyelesaikan beberapa kasus penggusuran 
tanah, akan tetapi keputusan yang dibuat oleh Tim 13 atas kasus-kasus penggusuran 
tanah tersebut tidak berkekuatan hukum dikarenakan putusannya hanya sebatas 
Rekomendasi saja. 
 
Dalam menyelesaikan kasus perkasus ternyata Tim 13 membutuhkan waktu yang sangat 
panjang, dan hal ini terkadang membuat masyarakat tidak sabar terhadap penyelesaian 
kasusnya. Selain itu juga Tim 13 tidak mempunyai kewenangan memaksa terhadap 
pihak-pihak yang melakukan penggusuran-penggusuran tanah masyarakat tersebut. 
 
Di desa Gunung Rejo  Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan pada tahun 1998 
terjadi konflik penggusuran tanah masyarakat secara pakasa oleh  Korem 043/Gatam 
dengan jumlah korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) kepala keluarga, dan kondisi 
saat ini tanah telah dikembalikan ke masyarakat. Selain itu ada juga kasus penggusuran 
yang dilakukan oleh  PTPN. VII Unit Bergen pada tahun 1976 terhadap  sekitar tanah 
masyarakat Desa Sidodasi Asri Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan yang 
menimpa sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) kepala keluarga dengan luas lahan 
lebih kurang sekitar 425 (empat ratus duapuluh lima ) hektar. Kondisi saat ini tanah telah 
dikuasai kembali oleh masyarakat. 
 

2. Hak Atas Pekerjaan 
 

Permasalahan sengketa perburuhan di Propinsi Lampung saat ini meningkat lebih banyak 
dari sebelumnya hal ini akibat dari diterapkannya buruh-ruh kontrak yang tidak 
mempunyai konsekwensi hukum apapun apabila kontrak kerja siburuh berakhir. Sebelum 
perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik menerapkan sistim kerja kontrak apabila 
terjadi pemutusan kerja yang terjadi terhadap pekerja atau karyawan tersebut perusahaan 
wajib membayarkan uang pesangon dan tunjangan-tunjangan akibat atau konsekwensi 
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hukum dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap 
pekerjanya. 

 
Sedangkan aksi-aksi yang dilakukan oleh pekerja dilakukan untuk menuntut hak-hak 
normatif misal : Upah, Jaminan Kesehatan, Cuti, Keselamatan Kerja, Perlengkapan 
Kerja, Tunjangan keluarga . Biasanya pimpinan perusahaan dalam menyikapi aksi-aksi 
yang dilakukan oleh pekerjanya disikapi dengan sangat arogan dan terkadang tanpa ada 
kompromi. Sikap arogan maksudnya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
terhadap pekerja yang melakukan aksi. Hal ini terjadi terhadap tujuh puluh dua pekerja 
atau karyawan PT.Masa Kini Mandiri (SKH Lampung Post) yang di pecat (PHK) 
dikarenakan melakukan aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh PT.Masa 
Kini Mandiri (SKH Lampung Post). Hingga saat ini kasus pemutusan hubungan kerja 
karyawan PT.Masa Kini Mandiri belum juga ada keputusan yang berkekuatan hukum 
tetap, kasausnya saat ini Kasasi di Makamah Agung Republik Indonesia. 

 
Selain persolana pemutusan hubungan kerja (PHK), sering pula terjadi perselisihan kerja 
baik antara pekerja dengan pimpinan perusahan ataupun perselisihan kerja antara serikat 
pekerja dengan pimpinan perusahaan. Misalnya perselisihan antara Serikat Pekerja buruh 
penarik tali tambang kapal penyebrangan di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan 
asosiasi pemilik kapal penyeberangan pelabuhan Bakauheni. Dikarenakan tidak berhasil 
diselesaikan di tingkat perusahaan maka persoalan perselisihan tersebut dibawa ke DPRD 
Propinsi Lampung dan dimediasikan oleh Komisi A. Setelah beberapa kali dimediasikan 
oleh Komisi A DPRD Propinsi Lampung akhirnya beberapa point tuntutan pekerja 
dipenuhi oleh pihak perusahaan.  

 
Pada bulan September 2003 kembali terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap 425 
orang orang pekerja PT.Sari Segar Husada Lampung Selatan. Dikarenakan perusahaan 
mengalami kebangrutan dan dengan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan 
kerja (PHK) terhadap seluruh pekerjanya. Awalnya perusahan tidak mau memenuhi hak-
hak pekerja sebanyak 425 orang tersebut. Dikarenakan tidak mau meemnuhi hak-haknya 
maka pekerja melakukan aksi dengan tuntutan agar dibayarkannya hak-hak atau uang 
pesangon seluruh pekerja PT.Sari Segar Husada sesuai dengan masa kerjanya masing-
masing. Setelah melalui beberapa kali perundingan yang dimediasikan oleh Depnaker 
Lampung Selatan dan Serikat Pekerja akhirnya pihak PT.Sari Segar husada mau 
memenuhi tuntutan pekerja tersebut. 

 
 

II.1.C. MEDAN  
 
1. Hak Atas Pendidikan 
 
Bermula dari Ruislagh Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukaraja yang beralamat 
jalan Brigjend. Katamso Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Sekolah dasar (SD) 
Sukaraja dipindahkan ke daerah lain yang jaraknya lebih dari 2 KM terletak persis 
dipinggir sungai Deli dengan luas lahan sekolah diperhitungkan tidak sama luasnya 
dengan lahan yang lama. Luas Lahan SD Sukaraja yang lama berukuran 100M2x 187M2, 
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sedangkan luas lahan pengganti hanya berukuran 87M2 x 102M2. Jumlah kelas (ruangan) 
atau yang boleh disebut pasilitas tidak seimbang dari lama. Jumlah murid SD Sukaraja 
menurut Kepala Sekolah 562 orang murid, notabene mulai dari kelas 1 s/d kelas 6. 
 
Ruislagh dilaksanakan atas dasar perjanjian antara pihak Walikota Medan dengan pihak 
pengembang (developer) bidang perumahan khususnya dibuat tempat Rumah Toko 
(RUKO). Pihak pengembang adalah perusahaan swasta beralamat di Medan dengan nama 
pemilik Suwanto (Asiong). 
 
2. Hak atas Kesehatan 
 
Wabah penyakit demam berdarah (DBD) muncul pada awal bulan September 2003 
khususnya diwilayah Medan, Binjai dan Deliserdang (MEBIDANG) yang telah menelan 
korban jiwa 83 orang hingga 7 Oktober 2003. Lambatnya penanganan dari pihak 
Pemerintah Kota dan pihak Rumah Sakit membuat masyarakat menjadi resah. Korban 
nyawa banyak ditingkat anak-anak usia antara 1th s/d 11 tahun. Tanggungjawab yang 
dilalaikan oleh pihak Pemerintah dan rumah sakit terlihat dengan adanya tindakan 
pemaksaan oleh dokter kepada pasien untuk pulang karena alasannya rumah sakit penuh 
dan tidak ada obat yang gratis. 
 
Wabah demam berdarah muncul akibat banyaknya penangkaran sarang burung walet 
dengan metode rumah toko disulap jadi goa-goa buatan. Tindakan yang ambil oleh 
pemerintah masih sebatas membuat program perobatan gratis tapi tidak terwujut secara 
baik. 
 
3. Hak Atas Perumahan 
 
Penggusuran masyarakat desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten 
Deli Serdang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khusus bagi yang berada di 
pinggiran sungai Denai sepanjang 2 km dengan jumlah 400 KK. Penggusuaran dilakukan 
dengan memberikan ganti rugi yang tidak sepadan serta tidak ada penggantian lahan 
sebagai lokasi perumahan baru (relokasi).  Akibat proyek pembangunan jalan dan jalur 
hijau masyarakat sejumlah 400 KK menjadi lebih susah terutama untuk mendapatkan 
pemukiman baru. 
  
Pelaksana proyek MUDP dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) Sumatera 
Utara. Pendanaan proyek dari pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi Sumatera Utara. 

 
II.1.D. PADANG 
 

1. Hak Atas Lahan  
 

Permasalahan pertanahan di propinsi sumatera barat relatif banyak. Dan kompleks karena 
permasalahan pertanahan atau lahan adalah satu persoalan yang yang sangat berhubungan 
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erat dengan adat istiadat. Ketika suatu permasalahan sudah berhubungan dengan soal adat 
maka persoalan itu harus mengacu dengan hukum positif dan mencerminkan hukum adat.  

 
Permasalahan pertanahan atau lahan di sumatera barat umumnya berkisar mengenai 
“perebutan” lahan masyarakat adat. Proses perebutan ini dilakukan oleh perusahaan dan 
negara. Sehingga, permasalahan pertanahan di Propinsi Sumatera Barat mempunyai 3 
bentuk. Bentuk wajah konflik pertanahan di propinsi Sumatera Barat yaitu ; pertama; 
kegagalan land reform & klaim tanah negara bekas, kedua ; HPH/Pirbun & pengerukan 
Sumber-sumber Agraria dan  ketiga ; Proses peminggiran akibat adanya pembangunan.  

 
Jika kita lihat secara mendasar, akar permasalahan konflik agraria ini berawal dari usaha 
negara untuk melakukan proses pembangunan yang tidak berbasiskan kearifan tradisonal. 
Sehingga, lahan atau tanah yang notabene adalah aset masyarakat hukum adat terampas 
secara sistematik dan meminggirkan hak-hak rakyat, khususnya tanah. Proses ini 
diperparah oleh begitu gampangnya ninik-mamak mengadaikan, menyewakan bahkan 
menjual lahan masyarakat ya,  dan kesewenangan dari Negara dan lembaga adat untuk 
memperjualbelikan adat dan lahan anggota masyarakat adat.  Sebagaiman nampak dalam 
kasus berikut ini: 

 
1. Kegagalan landreform & Klaim tanah Negara bekas vervonding. 

 
Secara umum, tanah di Sumatera merupakan aset dari nagari, kaum dan suku  yang tidak 
berpunya. Ketika ada program dari Negara yang me-negaraisasi tanah adat dan tanah 
yang telah disewa perusahaan asing, maka kegiatan itu tidaklah maksimal. 
 
 2. HPH/Pirbun & Pengerukan Sumber-sumber Agraria 
Ketika pemerintah merealisasikan program penanaman sawit untuk diseluruh Indonesia, 
propinsi sumbar juga terkena program ini. Kegiatan penanaman dan investasi perkebunan 
sawit ini sebenarnya dilakukan dengan beberapa tahap, seperti; pembebasan lahan adat, 
penebangan hutan adat, pembersiahan lahan dan penanaman. Saat lahan adat ini 
dibebebaskan, antara perusahaan dengan masyarakat adat yang difasilitasi oleh 
pemerintah, mereka melakukan prosesi  adat yang bernama mengisi adat (Adat di isi, 
limbago dituang). Prosesi ini dilakukan dengan cara membayar uang, melengkapi sarana 
masyarakat serta memberikan lahan perkebunan kepada masyarakat (program inti). 
Dalam pengisian adat tersebut, pengusaha mengingkari janji yang telah disepakati dengan 
masyarakat adat. Malah, tanah itu bukan kepada masyarakat diberikan tetapi hanya 
kepada tokoh-tokoh masyarakat saja. Akibat terjadinta pengingkaran tersebut, masyarakat 
marah dan ingin merebut kembali lahan yang telah diberikan dan melakukan re-klaiming.  

 
2. Pelanggaran Hak pekerjaan  
 

Di Sumatera Barat persoalan pelanggaran hak atas pekerjaan bisa dikategorikan menjadi 
2. persoalan ini diantaranya tentang pelanggaran hak-hak buruh dan pelanggaran terhadap 
mendapatkan pekerjaan.  
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Persoalan tentang pelanggaran hak atas buruh berkisar tentang pemenuhan hak-hak 
normatif buruh. Para buruh yang berekrja banyak yang amsing tidak mendapatkan hak 
normatifnya, seperti Upah, lembur, jaminan sosial dan pesangon.  
 
Sedangkan tentang pelanggaran terhadap pemenuhan hak mendapatkan pekerja an terjadi 
oleh adanya kebijakan pemerintah kota Padang yang memindahkan Terminal Lintas 
Andalas ke Terminal Regional Bingkuang.  Akibatnya, para pedagang pasar, PKL, agen 
bus, buruh angkat dan masyarakat sekitar terminal baru mendapatkan dampak negatif dari 
perpindahan itu. 

 
 
II.1.E. PALEMBANG  
 

1. Hak atas lahan 
 

Kasus-kasus perampasan lahan di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan yang selama ini berkolaborasi dengan penguasa merupakan 
kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 1990 an yang konfliknya sampai saat ini masih terus 
berlangsung yaitu sebanyak 45 Kasus. Lahan pertanian rakyat yang semula sebagian 
besar merupakan tanaman karet rakyat dirampas dengan paksa oleh perusahaan 
perkebunan dan dijadikan perkebunan sawit.  

 
Kasus lahan yang terjadi pada tahun 2003 ini yaitu konflik antara warga desa Bentayan, 
Simpang Tungkal Musi Banyuasin dengan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Kasus ini 
berawal ketika masyarakat desa tersebut mengelola lahan untuk dijadikan perkebunan 
karet dan tanaman lainnya sejak tahun 1970, tetapi pada tahun 1981 Dirjen PHPA 
menetapkannya menjadikan kawasan suaka marga satwa. Pada tahun 2003 beberapa 
orang warga diperiksa dan dijadikan tersangka melanggar UU No. 41 tahun 1999 
dikarenakan menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Beberapa kali masyarakat 
mendatangi DPRD Musi Banyuasin dan Dinas kehutanan Banyuasin tetapi tetap tidak 
ada dialog yang untuk memecahkan solusi, bahkan ketua Balai Konservasi Sumber Daya 
alam (BKSDA) tetap ngotot untuk membawa kasus ini ke pengadilan.  

 
Kasus lainnya yang mencuat ke permukaan pada tahun 2003 adalah kasus antara warga 
Sukomoro dengan PT. SSS sebuah perusahaan pengolahan air mineral. Warga yang telah 
menggunakan sumder air alam tersebut untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk 
keperluan masjid. Pada tahun 2001 sumber air tersebut diserobot oleh PT. SSS dan ketika 
pada tahun awal tahun 2003 masyarakat dan pengurus Masjid yang mengadukan hal ini 
ke DPRD dan mempublikasikannya ke koran diadukan oleh PT. SSS ke polisi dengan 
tuduhan pencemaran nama baik. Kasus yang sampai ke Pengadilan Negeri Sukajadi-
Bayuasin ini akhirnya diputus hakim bahwa 3 orang warga dinyatakan bersalah dengan 
vonis 9 bulan penjara, pada saat ini kasus tersebut dalam proses banding. 

 
2. Hak atas pekerjaan 
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Berbagai kasus perburuhan di Sumatera Selatan yang setiap tahunnya cenderung 
meningkat dikarenakan tidak adanya jaminan dari negara terhadap rakyat untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran terhadap hak-hak buruh terus 
berlangsung terutama di wilayah kota Palembang, kasus tersebut mencapai 16 kasus 
dengan jumlah korban 4.505 orang. Kasus inipun hanya kasus-kasus yang muncul ke 
permukaan. Kasus yang menonjol pada tahun 2003 masih pada kasus Pemutusan 
Hubungan Kerja, yang menyebabkan ratusan buruh kehilangan sumber ekonominya. 
Kasus yang cukup mencuat yaitu kasus PHK 200 orang buruh PT. Wahana harapan 
Pratama dan PHK 150 orang buruh PT. Megah Indah Restu Raya yang keduanya adalah 
perusahaan pengolahan kayu. Sebenarnya Pemutusan Hubungan Kerja ini merupakan 
sebagian kecil dari PHK yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan pengolahan kayu 
pada tahun sebelumnya yang korbannya mencapai ribuan orang, hal ini berkaitan dengan 
matinya industri pengolahan kayu yang ada di Sumatera Selatan, salah satu faktor 
penyebabnya yaitu tidak tersedianya bahan baku berupa kayu yang selama ini dihasilkan 
dari hutan alam. Sebagian besar kasus pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan 
dilakukan sewenang-wenang tanpa ada jaminan keberlangsungan sumber ekonomi untuk 
buruh, misalnya pembayaran pesangon yang sangat tidak memadai bagi buruh untuk 
membuka usaha pasca terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.  

 
Selain itu kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh juga masih berkisar pada 
tidak dipenuhinya upah yang layak bagi buruh, Upah Minimum Propinsi (UMP) yang 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar upah terendah yang harus diberikan terhadap 
buruh sangatlah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-
hari. Hal ini pula yang biasanya membuat buruh melakukan aksi mogok kerja menuntut 
kenaikan upah yang lebih baik, ini terjadi pada kasus 160 orang buruh PT. Mutiara Biru 
Perkasa (kontraktor Pertamina yang bergerak di bidang pengeboran), 300 orang buruh 
PT. Jimmulya-Conoco Philips dan 2500 orang buruh perkebunan PT. Tania Selatan. 

 
Kasus-kasus perburuhan yang juga terjadi yaitua pelanggaran hak-hak lainnya seperti hak 
atas fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini terjadi pada bulan September 
dimana 10 orang buruh perkebunan PT. Mitra Ogan dan PT. Minanga Ogan tewas akibat 
terbaliknya truk yang biasa digunakan mengangkut mereka ke tempat kerja. Hal ini 
dikarenakan tidak disediakannya sarana trnasportasi yang memadai bagi buruh, sehingga 
truk yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang tetapi digunakan untuk 
mengangkut manusia dan inipun dengan muatan yang penuh. 

 
II.1.F. PAPUA 
 
1. Hak Atas Lahan dan Hak-hak Adat 

 
Provinsi Papua yang kaya akan hasil bumi, hutan dan sumber daya alam lainnya; dari 
tahun ke tahub masih menyisakan konflik yang tak ada habis-habisnya. Konflik dipicu 
dan bersumber dari penguasaan lahan masyarakat adat oleh perusahaan dan pemerintah 
daerah. Data pada kantor LBH Papua menunjukkan bahwa sampai pada akhir September 
2003 ada 18 (delapan belas) kasus yang ditangani. Tunggakan kasus sampai tahun 2003 
ada 7 (tujuh) kasus yang penanganannya masih terus dilakukan. Sedangkan untuk kasus 
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“baru” yang terdaftar dari Januari sampai dengan September 2003 ada 11 (sebelas) kasus 
dengan data korban sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) KK atau 762 (tujuh ratus 
enampuluh dua) jiwa yang masih memperjuangkan haknya atas tanah adat seluas 6.021,3 
Ha. 
 
Tanah-tanah adat yang masih dipersoalkan pembayaran ganti ruginya adalah meliputi 
tanah-tanah adat yang dikuasai oleh perusahaan, pemerintah daerah dan swasta 
perorangan; misalnya PT. Sumalindo Lestari Jaya II terhadap pemakaian dan 
pemanfaatan tanah dan perairan hak ulayat Suku Masi-masi di Kabupaten Sarmi, 
pengambilalihan hak kepemilikan Jafar Makka terhadap tanah seluas 8,3 Ha yang 
dijadikan sebagian areal terminal Kelapa Dua Entrop oleh Pemda Kota Jayapura, dan 
tanah adat Boby Sanyi yang belum pernah dilepaskan oleh Keluarga Sanyi, namun telah 
bersertifikat atas nama pemilik Saga Mall. 
 
Banyaknya persoalan-persoalan tanah yang mencuat kepermukaan masih menunjukkan 
bahwa advokasi selanjutnya harus lebih intensif dalam membangun pemahaman ditingkat 
basis tentang pentingnya kerja-kerja jaringan dalam upaya mendapatkan hak atas tanah 
itu kembali; karena kondisi yang terjadi selama ini di Papua masyarakat adat dengan 
segala keterbatasannya pasti akan sulit memperjuangkan sendiri kepentingannya jika 
tidak terorganisir dengan jaringan-jaringan LSM, gereja, dan lembaga adat lain. 
 
II.2. Analisa Umum Keadaan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2003. 
 
Reformasi dan kebebasan dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik belum bisa 
dikatakan mengasilkan kemerdekaan yang hakiki apabila rakyat banyak tidak memiliki 
akses untuk menikmati kebebasan-kebeasan tersebut. Sebagai contoh, system multi partai 
yang ada sekarang tidak dapat dengan sendirinya menghadirkan kemerdekaan yang 
hakiki buat rakyat apabila keputusan dan kebijkan partai-partai yang ada ternyata lebih 
ditentukan oleh kekuatan yang punya uang dan para penguasa lama.  
 
Di titik ini persoalan pokok keadilan social di Indonesia adalah  absenya instrumen 
politik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan-
kepentingan social dasarnya. 
 
LBH mencatat bahwa di luar gema dan slogan pembangunan dan kebijakan politik-
ekonomi  yang ada, orientasi dan praktek kebijkan ekonomi yang ada menunjukkan 
keberlangsungan praktek pemiskinan yang makin menjadi-jadi bahkan praktek 
diskriminasi dan kebencian terhadap kaum miskin. Penggusuran-penggusuran yang 
terjadi di Jakarta, komersialisasi yang makin menjadi-jadi  dalam pelayanan kesehatan 
publik, pendidikan yang diprivitasis secara brutal. Semua itu tidak hanya mengakibatkan 
kesulitan-kesulitan bagi rakyat untuk mengakses pelayanan publik tersebut, bahkan yang 
lebih parah dari itu yang terjadi adalah peminggiran sistematis terhadap golongan miskin.  
 
Tabel Kasus Pelanggaran Hak Ekonomi Sodail dan Budaya Yang LBH3  

                                                 
3 Jumlah korban di sini terdiri atas dua jenis yakni yang dihitung berdasrkan keluarga dan jumlah orang. 
Hal ini bisa terjadi karena dalam laporan yang diajukan oleh korban pencatatannya seringkali tidak 
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Katageor
i 

LBH 
Aceh 

LBH 
Medan 

LBH 
Padan
g 

LBH 
Palemban
g 

LBH 
Bandun
g 

LBH 
Yogy
a 

LBH 
Manad
o 

LBH 
Lampun
g 

LBH 
Papu
a 

Jakart
a 

Total 

Pendidika
n 

Tidak 
terdata 

2 kasus Tidak 
ketrdat
a 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

1 
kasus
/ 10 
orang 

Tidak 
terdata 

2 orang Tidak 
terdat
a 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdapa
t 
jumlah 
kk dan 
orang 

Perumaha
n 

107.26
1 jiwa 

2 
kasus, 
600 
KK 

1 
kasus 
10 kk 

3 kasus, 
302 kk 

Tidak 
terdata 

2 ks, 
600 
kk 

Idem 2 ks, 400 
kk 

Idem I 
kasus, 
1700 
kk/ 
6000 
orang4

107.26
1 
orang 
plus 
3312 
kk 

Lahan Tidak 
terdata 

42 ks, 
10 ribu 
ha, 3 
ribu kk 

2 
orang 

206.156 
ha 

8000 kk, 
10 ribu 
ha 

50 kk 879 kk, 
652 ha 

 Tidak 
terdata 

Idem Tidak 
terdata 

11050 
kk plus 
208 
orang 

Kesehata
n 

42 
orang 

83 
orang 
(dema
m 
berdara
h 

7.950 
orang 

200 kk 1262 kk 100 
kk 

751 kk 1 orang Idem Tidak 
terdata 

8225 
orang 
plus 
2314 
kk 

Pekerjaan Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

4 
orang 

Tidak 
terdata 

10 ribu 50 
orang 

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

idem Tidak 
terdata 

14563 
orang 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
berdasar jumlah orang secara pasti, seringkali yang disebutkan adalah jumlah keluarga atau kedua-duanya. 
Untuk keperluan di sini kami menampilkan keduanya, mengingat tidak ada jumlah yang pasti berapa 
jumlah orang dari tiap keluarga yang dihitung. 
4 Data diambil dari kasus yang ditangani oleh Berantas dan YLBHI. 
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BAB. III 
Keadaan Hak Sipil dan Politik di Indonesia Tahun 2003 

 
 
Berakhirnya rejim otoriterian yang diikuti perubahan susunan kepolitikan dan system 
kepartaian, perubahan status legal miiliter dalam parlemen, banyaknya perundang-
undangan yang dilahirkan di masa pasca Soeharto tidak menjamin kekejaman dan 
kekerasan serta kejahatan terhadap kemanusiaan dengan sendirinya punah. 
 
Laporan-laporan LBH memperlihatkan bahwa jenis dan tingkat kejaman yang terjadi di 
era pasca Soeharto ini justru sama sekali tidak menunjukkan perubahan malah dalam 
beberapa kasus makin tinggi. Kebebasan dan dasar-dasar kemanusiaan di Indonesai 
masih tetap menghadapi musuh yang paling kelasik yang berasal dari pola-pola kebijkan 
politik yang militeristik, penyalahgunaan kekeuasaan (abuse of power) yang 
memungkinkan aparat negara untuk bertindak sewenang-wenang. 
 
III.1. Deskripsi Keadan Hak Sipil dan Politik di Indonesia 2003 
 
III.1.A. ACEH 
 
Perjalanan konflik di Aceh seolah tidak akan pernah berakhir, Kekerasan serta 
Pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan masih terus terjadi. Kerusakan sosial, 
ekonomi dan politik menjadi semakin parah sebagai imbas langsung dari konflik 
berkepanjangan di Aceh. Kesemua potret buram ini menunjukkan batapa kacau balaunya 
ruang demokrasi sipil di Aceh akibat tidak ada satupun hukum yang dapat menjadi fungsi 
kontrol bagi kondisi tersebut. Ruang demokrasi terasa semakin sempit akibat dari represi 
fisik maupun psikis militer, selain itu kebijakan pemerintah pusat yang selalu bersifat 
pragmatis, dalam inkonsisten dalam menyelesaikan konflik menjadi sebuah catatan 
sempurna bagi kegagalan menciptakan kedamaian di Aceh.  
 
Dua hal terpenting terjadi di Aceh yang pertama adalah beralngsungnya pelanggaran 
HAM berat di Aceh sampai memasuki tahun 2003 danyang kdua seiring dengan itu terus 
berlangsungnya impunity. Pelanggaran HAM pasca dicabutnya status DOM, ternyata 
memiliki eskalasi yang jauh lebih tinggi dilihat dari kuantitas maupun kualitas 
pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun status DOM itu sendiri telah 
dicabut, namun praktek kekerasan masih terus dilakukan aparat keamanan RI. Ini 
membuktikan bahwa belum ada kemauan dari pemerintah untuk benar-benar 
menegakkan hukum serta penghormatan atas nilai-nilai HAM di Aceh yang merupakan 
prasyarat untuk menyelesaikan persoalan Aceh, yang diakui sebagai salah satu provinsi 
dalam wilayah RI secara damai, jujur, adil dan berperikemanusiaan. Adapun jenis-jenis 
pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dapat diklasifikasikan kepada Gross Violation of 
the Human Rights (pelanggaran berat) dan masuk ke dalam kategori Crime Againts 
Humanity (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) yang lengkap dan nyaris meliputi semua 
aspek pelanggaran HAM, antara lain:  
 
1.  Involuntary Dissapearance (penghilangan secara paksa / Penculikan) 
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Penghilangan orang secara paksa merupakan  suatu modus operandi yang lazim 
dijalankan/dilakukan oleh pelaku pelanggaran HAM di Aceh, perlakuan ini lebih 
mengarah kepada penghilangan barang bukti (impunity), hal ini sering dilakukan 
bilamana mereka (pelaku) melakukan penangkapan kepada rakyat sipil yang tidak terlibat 
baik secara aktif maupun tidak dalam organisasi GAM, sehingga untuk menutupi 
kesalahan yang mereka lakukan orang yang menjadi korban harus dihilangkan. Pada 
tahun 2003 setidaknya LBH Banda Aceh telah melakukan Advokasi/pendampinga 
terhadap korban Involuntary Dissapearance.   (untuk jumlah lihat tabel) 
 
2. Extrajudicial, summary or arbitrarry executions (pembantaian termasuk 
Pembunuhan atau penghilangan nyawa secara paksa), 
 
Pada tanggal 17 juli 2003, sekira puul 08:00 pagi hari, sekelompok pasaukan TNI yang 
bermarkas di Desa Lamkling melakukan patroli di Desa tersebut, dan menembak mati 
seorang warga desa yang bernama Zainuddin, umur 20 tahun yang diduga oleh aparat 
tersebut korban merupakan anggota GAM. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui 
kepada desa setempat, diketahui bahwa korban hanya warga biasa dan tak ada hubungan 
nya dengan pihak GAM. Setelah itu pasukan minta minta maaf pada pihak kasus korban 
dan memberikan dana santunan sebesar Rp. 50.000,- dan Beras 1 zak.  
 
Deskripsi kasus diatas merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang 
tergolong pada Crime Againts Humanity. Disamping banyak lagi terdapat kasus-kasus 
serupa yang terjadi di Aceh. Lbh Banda Aceh selama tahun 2003 setidaknya telah 
melakukan advokasi terhadap kasus ini. (lihat tabel) 
 
  
3. Torture (penyiksaan), 
 
Penyiksaan kerap terjadi di Aceh tidak hanya pada saat Aparat melakukan operasi 
pencarian terhadap anggota GAM, hal ini juga terjadi pada saat korban penangkapan, 
penculikan yang ditahan di Pos atau tempat-tempat penahanan. Penyiksaan biasa atau 
lazim dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk menginterogasi tahanan ataupun warga 
masyarakat tentang keberadaan kelompok GAM. Pola penyiksaan ini juga dimaksudkan 
untuk melakukan teror baik berbentuk psikis maupun fisik yang intinya dapat 
melemahkan daya resistant masyarakat terhadap prilaku-prilaku aparat tersebut. Metode 
penyiksaan yang dilakukan adalah antara lain memukul atau menyakiti, merendam di air 
dalam waktu yang lama di samping bentuk-bentuk kekerasan lainnya. 
 
4. Arbitrary detention (penahanan semena-mena dan penangkapan sewenang-wenang), 
 
Keberadaan kelompok GAM memberi legitimasi bagi negara untuk melakukan 
penangkapan sewenang-wenang maupun pelanggaran HAM lainnya dengan dalih 
mencari anggota GAM. Sebagai contoh didalam melakukan penangkapan dan penahanan 
aparat tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang tercantum pada undang-undang no 
23/prp/ 1959 (walau negera dalam kondisi Darurat) pada pasal 32 ayat 4 disebutkan, 
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“bahwa penangkapan harus disertai dengan surat perintah” hal ini juga diatur dalam 
KUHAP. tetapi dalam kenyataannya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Untuk kejahatan ini LBH Banda Aceh telah melakukan advokasi 
sejumlah kasus sepanjang tahun 2003 (lihat tabel). 

 
III.1.B. LAMPUNG 

 
1. Deskripsi Pelanggaran Sipol tentang penyiksaan dan  penahanan 

 
Ketika terjadi kasus pencurian motor, Poltebes Bandar Lampung menangkap Medianto 
dengan tuduhan sebagai pelaku pencurian motor. Berdasarkan penjelasan Medianto, dia 
adalah korban pencurian motor tersebut. Kepolisian tidak mau mendengarkan penjelasan 
yang dilberikan oleh korban (Medianto), dan Kepolsian melakukan penahanan terhadap 
korban (Medianto). Setelah penyidikan selesai berkas penyidikan dilimpahkan ke 
Kejaksaan dan dilanjutkan pelimpahan ke Pengadilan Negeri. Setelah beberapa kali 
sidang dari penjelasan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak 
satupun saksi yang menyatakan melihat korban (Medianto) melakukan pencurian motor 
seperti yang dituduhkan. Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan membebaskan 
terdakwa (Medianto) dan segera dikeluarkan dari tahanan. Dalam hal ini Jaksa 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan saat ini masih 
menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. 

 
Kembali terjadi Polsek Tanjung Karang Barat telah melakukan penahanan terhadap 
warga sipil dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Seorang anak berumur 18 belas 
tahun ditangkap Polsek Tanjung Karang Barat pada saat sedang berjualan disebuah 
pasar di Bandar Lampung dengan tuduhan melakukan penganiayaan yang berakibat 
meninggalnya korban. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kepolisian tidak dapat 
melanjutkan penyidikan karena tidak ada bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang melihat 
sianak melakukan penganiayaan. Dikarenakan tidak ada bukti dan saksi maka 
kepolisian mengeluarkan si anak tersebut dari tahanan Poltabes Bandar Lampung. 

 
Beberapa bulan kemudian Kepolisian kembali menangkap si anak tersebut dengan 
tuduhan yang sama pada penangkapan sebelumnya dan si anak kembali ditahan dengan 
tuduhan yang sama seperti sebelumnya. Setelah dilakukan penyidikan dan dianggap 
berkasnya lengkap maka dilimpahkan ke Kejaksaan dan dilanjutkan dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri. LBH Bandar Lampung mendampingi korban pada saat di 
persidangan di Pengadilan Negeri . Setelah dilakukan beberapa kali sidang dan 
pemeriksaan saksi yang tidak satupun saksi mengatakan melihat si anak melakukan 
penganiayaan yang beakibat meninggalnya korban. Pada pemeriksaan terdakwa 
(sianak) mengaku dianiaya oleh Kepolisian dan diharuskan mengakui perbuatan yang 
tidak dilakukannya tersebut. Dalam putusannya Hakim pengadilan Negeri memutuskan 
sianak tidak bersalah dan segera untuk dikeluarkan dari tahanan dan merehabilitasi 
nama baik si anak tersebut. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan 
Kasasi Ke Mahkamah Agung dan hingga saat ini masih menunggu keputusan 
Mahkamah Agung.   
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III.1.C. MEDAN 
 
1. Penyiksaan 
 
Polisi dari Poltabes Medan menangkap seseorang bernama Syahrul alias Alung  
penduduk jalan Gaperta Ujung Gang, Kasus Helvetia Medan pada bulan Januari 2003 
dengan sangkaan oleh Polisi korban merupakan penadah barang curian yang dititipkan 
seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim Medan. Korban dibawa ke daerah yang 
sepi dan disiksa juga dipaksa untuk mengaku dan menunjukkan barang bukti. 
 
Syahrul yang menjadi korban penganiyaan dan penyiksaan diketahui berada di Rumah 
Sakit Brimob POLDASU keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2003 dan telah 
meninggal dunia dengan keadaan sangat mengenaskan, dijumpai bentuk-bentuk 
penyiksaan sebagai berikut: Badan memar, Kepala Berdarah, Bengkak dibagian 
punggung akibat benturan benda keras serta luka bakar akibat sulutan api rokok. 
 
2. Penangkapan dan Penahanan 
 
Penangkapan semena-mena terhadap satu kasus berjumlah 6 orang terhadap kasus Rakum 
Sujono warga Desa Purwo Joyo Kecamatan Tuntungan Deli Serdang yang diduga 
melakukan peledakan bom di kantor Walikota Medan pada bulan Juni 2003 tanpa 
memenuhi prosedur hukum. Korban diciduk dari rumah ibadah (Mesjid) tepatnya pada 
saat shalat isa sekitar pukul 7.49 malam. Korban diciduk dengan tuduhan melakukan 
berikut sebagai otak pelaku pemboman beserta dengan saudara berikut orangtuanya 
berjumlah lima orang di giring ke kantor POLTABES MS sekitar pukul 10.27 malam.  
 
Pukul 10 pagi keesokan harinya minus Rakum Sujono dipulangkan oleh POLISI dengan 
alasan tidak ada bukti, tetapi Rakum Tidak dipulangkan dan status tidak ditentukan 
hingga hari yang ke 9 ditahan. Berkaitan dengan Rakum Sujono ada beberapa orang juga 
ikut ditangkap dan ditahan beberapa hari di POLTABES MS dan tanpa ada bukti 
permulaan yang cukup sehingga berselang beberapa hari tersangka kembali dipulangkan. 
 
Tindakan Polisi yang tidak Profesional dan melakukan tindakan yang melanggar hukum, 
pihak korban melakukan gugatan prapradilan ke Pengadilan Negeri Medan dengan amar 
putusan menerima gugatan Prapradilan korban untuk seluruhnya dan menyakan tindakan 
yang terjadi tidak serta melanggar dan korban minta ganti rugi kepada negara.   
 
III.1.D. PALEMBANG 
 

1. Penyiksaan – kekerasan/penganiayaan  
 

Kasus kekerasan yang terjadi di Sumsel pada tahun 2003 terdapat 11 kasus dengan 
jumlah korban 124 orang, kasus yang banyak terjadi yaitu kasus kekerasan yang 
dilakukan oleh preman dimana dalam hal ini aparat kepolisian melakukan pembiaran 
sehingga kasus-kasus tersebut terjadi. Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh 
sekelompok preman yang terorganisir ini semakin meningkat terjadi di Palembang, dan 
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biasanya kelompok-kelompok preman ini diorganisir oleh para pejabat baik pejabat 
eksekutif maupun legislatif. Misalnya saja terjadi pada kasus yang dialami oleh 250 
orang mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa Menuntut Korupasi dana Operasional 
DPRD Sumsel yang menginap di DPRD Sumsel, pada saat malam hari didatangi oleh 
sekelompok preman yang datang mengancam para pengunjuk rasa dan hal ini dilakukan 
dihadapan aparat kepolisian Poltabes Palembang. Selain itu juga terjadi penganiayaan 
yang dilakukan preman terhadap 50 orang peserta aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi 
Sumsel yang menyebabkan peserta aksi luka-luka dan hal ini dilakukan dihadapan aparat 
kepolisian. Kasus penyerangan-penyerangan oleh preman ini juga digunakan oleh para 
calon Gubernur Sumatera Selatan pada saat Suksesi Gubernur Sumsel bulan Juli 2003 
untuk saling menyerang pendukung kedua belah pihak calon kandidat. 
 
Sedangkan kasus kekerasan dan penganiayaan yang langsung dilakukan oleh aparat 
kepolisian yaitu kasus dalam hal  penangan aksi-aksi unjuk rasa, hal ini misalnya terjadi 
pada tanggal 16 Juni 2003 pada saat kehadiran presiden Megawati Soekarno Putri dimana 
terjadi aksi bentrok dan penganiayaan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 100 
orang mahasiswa luka-luka. 

 
2. Penangkapan secara sewenang-wenang 

 
Kasus penangkapan secara sewenang-wenang terjadi pada saat aksi unjuk rasa menentang 
kedatangan Megawati di Palembang, pada saat terjadi bentrok 11 orang ditangkap dan 
dipukuli olah aparat kepolisian Poltabes palembang, selain itu 1 orang warga yang pada 
saat itu hanya kebetulan lewat ikut ditangkap oleh aparat kepolisian. Mereka yang 
ditangkap akhirnya baru dilepas oleh kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya 
negosiasi alot antara kasat serse Poltabes Palembang dengan pihak rektorat Universitas 
Muhamaddiyah palembang dan tim kuasa hukum dari LBH Palembang. 

 
 
3. Penyiksaan: Kasus Basid 
 
Dengan bergulirnya multipartai mau tidak mau masyarakat akan terkelompok di berbagai 
Partai Politik, hal ini tidak menjadi masalah apabila disertai dengan kesadaran 
masyarakat, tetapi kalau tidak akan terjadi perpecahan dikalangan masyarakat tingkat 
bawah, yang tidak jarang berdampak munculnya bentrokkan dan kekerasan dikalangan 
masa bawah. Kalau dulu kekerasan muncujl karena adanya tindak represif di kalangan 
penguasa yang terkadang memanfaatkan militer sebagai alatnya, sehinngga secara 
pesikologis membawa masyarakat kedalam situasi itu. Dan ini muncul sebagai respon 
perlawanan terhadap kondisi saat itu, bahkan kelompok yang kuat memberi perlawanan 
akan mendapat simpati. Tapi diera multi partai tidak ada penguasa yang mutlak sehingga 
cara-cara seperti itu sudah ditinggalkan. Tetapi peninggalan partai lama masih 
menggunakan cara-sara lama sehingga pola-pola konflik dan kekerasan masih sering 
digunakan termasuk kasus seorang dari Satgas Partai Politik yahng tinggal di Yogyakarta, 
dimana saat diya tinggal dirumah beserta kasus tanpa diduga muncul serombongan orang 
menyerbu rumahnya dan masuk menghampiri Basid langsung mengayunkan senjata 
tajam secara beruntun, dan Basid tidak sempat memberi perlawanan, akhirnya dia 
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tergeletak tak sadarkan diri, berssamaan dengan itu segerombolan orang itu pergi 
meninggalkan tempat itu. Basidpun menjalani perwatan di Rumah sakit, tetapi tidak 
tertolong. Dan kasus ini sudah ditangani oleh aparat Polisi. Dari laporan saksi pelaku 
pengroyokan itu dari masa sebuah Parpol lain, dan pelakunya telah diketahui. Selanjutnya 
perkara ini telah disidangkan. Kini pelakunya dihukum 7 tahun.  
 
 
 
III.1.E. PAPUA 
 
1. Penganiyaan dan Pembunuhan 
 
Pola  penanganan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana masih 
diwarnai kekerasan dengan model-model penyiksaan/penganiayaan sampai pada 
pembunuhan. Sebagai gambaran kasus dapat dikemukakan dalam peristiwa penyerangan 
dan pembongkaran gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena. Pada tanggal 4 
April 2003 pukul 01.00 WIT dinihari sekelompok orang yang tak dikenal memasuki 
Markas Kodim 1702/Jayawijaya di wamena. Mereka melakukan pembongkaran gudang 
senjata dan mengambil sejumlah senjata dan amunisi milik Kodim 1702. Dalam peristiwa 
itu terjadi kontak tembak yang mengakibatkan 2(dua) orang anggota Kodim tertembak 
dan meninggal; serta 1 (satu) orang anggota penyerang tertembak dan meninggal. 
 
Beberapa jam setelah pembongkaran gudang senjata itu, pasukan TNI (Anggota Kodim 
1702, Kostrad, Kopassus) atas perintah Panglima Kodam XVII/Trikora mengejar para 
pelaku pembongkaran/penyerang tersebut dengan cara melakukan penyisiran kepada 
Suku-suku Wamena di perkampungan-perkampungan. Pada saat penyisiran itu pasukan 
TNI AD melanggar azas praduga tak bersalah dan diduga melakukan sejumlah tindakan 
diluar prosedur hukum yaitu antara lain melakukan penganiayaan/penyiksaan (Beating 
and Torture) terhadap : 1 (satu) orang perempuan dan laki-laki sebanyak 47 (empat puluh 
tujuh) orang. 
Total laki-laki yang ditangkap 48 Orang termasuk korban yang mati dalam tahanan 
Kodim yaitu Yapenas Murib. Selanjutnya dari 48 Orang itu, 8 orang diantaranya 
kemudian diserahkan ke Polres Wamena dan menjalani proses penahanan dan penyidikan 
di Kepolisian dengan tuduhan Makar (kasus ini sudah memasuki tahap persidangan di 
Pengadilan Negeri Wamena). 
 
Pola penyiksaan yang dilakukan terhadap tersangka dengan menutup mata dengan kain 
hitam, leher diikat dengan tali dan tangan diborgol kemudian melakukan 
penganiayaan/penyiksaan sebagai berikut : 

- Memukul kepala tersangka dengan balok 5X10 Cm; 
- Memukul kepala tersangka dengan batu 
- Menendang dengan sepatu lars kearah dada, perut, muka 
- Memukul dengan popor senjata 
- Menyundutkan puntung rokok pada bagian ketiak tersangka 
- Disiram dengan air pada tubuh yang luka setelah dipukul 
- Membakar kumis 

Yayasan LBH Indonesia / 10 Desember 2003 22



- Mencabut kuku 
- Menindis jari-jari kaki dan tangan dengan kaki meja 
- Disuruh tidur terlentang dan diinjak dengan sepatu lars dibagian perut dan leher 
- Kedua tangan diborgol dan digantung di atas pohon lalu diduduki dibagian bahu 
- Disuruh merayap dan menjilati darah dilantai. 

 
Dari tindakan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI tercatat 7 (tujuh) korban 
pembunuhan secara kilat (Summary Execution) yaitu  Enggelek Tabuni (40 th) Pendeta 
Gereja Baptis Kwiyawage; kemudian Alius Murib (30 th), Yinggen Tabuni (45 th), 
Yesaya Telenggen, Obenus Telenggen, E. murib, semuanya petani dari Kampung 
Kwiyawage, serta Ebelena Kabelek Hiluka (47 th) petani Desa Jiwika asal kampung 
Kurulu. 
 
Korban yang mati dalam tahanan (Death in Custody) akibat penyiksaan dan 
penganiayaan berat yang dilakukan anggota TNI AD di tahanan Kodim 1702 Jayawijaya 
Wamena adalah Yapenas Murib, petani asal Kampung Napua. Menurut saksi mata yang 
sama-sama ditahan dan dianiaya menuturkan bahwa sejak mula ditangkap korban disiksa, 
kedua kakinya dipukul dengan kayu balok hingga bengkak  besar, lehernya diikat erat-
erat sampai  
 
 
III.2. Analisa Umum Keadaan Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia tahun 2003. 
 
 
Dengan gambaran dan laporan sebagaimana diungkap di atas, maka jelaslah bahwa tipe-
tipe dan kasus-kasus pelanggaran hak sipil dan politik di masa reformasi  yang telah 
berjalan selama kurang lebih lima tahun  menunjukkan jenis kekejaman yang tidak jauh 
berubah dengan tipe-tipe kekejaman di sebuah rejim otoriter. 
 
Kasus-kasus yang umum terjadi merupakan kasus-kasus khas dari sebuah negara otoriter 
seperti: 
 

1. Pembunuhan sewenang-wenang 
2. Penghilangan Orang 
3. Penyiksaan 
4. penangkapand an penahanan sewenang-wenang 

 
Kasus-kasu ini adalah kasus-kasu pelanggaran hak-hak sipil dan politik dalam kualifikasi 
berat, bahkan dalam sejumlah kasus mengarah kepada dugaan kejahatan terhadap 
kemanusiaan sebagaiman yang terjadi di Aceh dan Papua. 
 
Dari sudut gambaran pelaku, juga nampak bahwa inistif-inisitaif langsung untuk 
terjadinya kekejaman dan pelanggaran terhadap hak itu dilakukan oleh aparat negara 
resmi, entah itu militer maupun polisi. Jadi di sini sama sekali tidak ada satupun cirri 
khusus yang bisa memberikan kita semacam gambaran adanya perubahan yang signifikan 
dalam watak dan karakter aparat negara di masa kini dengan di masa lampau. Hanya 
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mungkin dalam kasus sekarang, kekejaman itu dilakukan melalui penataan yang lebih 
resmi dan berselubung hukum. 
 
Dari deskripsi kasus-kasu yang ada, pelanggaran hak-hak sipil dan politik 
memperlihatkan pola korban yang pertama adalah korban dalam ruang lingkup sebuah 
komunitas atau kolektif seperti dalam kasus Aceh, sementara kasus-kasu individual 
biasanya menimpa korban dengan latarbelakang social, politk, ekonomi yang lemah.  Ini 
memang memeprlihatkan sejenis gejala bahwa kebebasan yang diperoleh semasa 
reformasi masih terbatas dinikmati olehkalangan elit dan perkotaan sementara golongan-
golongan miskin masih terus berhadapn dengan kekejaman-kekejaman yang lama. 
 
Kasus-kasus Pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik Yang ditangani oleh LBH di seluruh 
Indonesia 
 

Kategori LBH 
Aceh 

LBH 
Medan 

LBH 
Padan
g 

LBH 
Palembang 

LBH 
Bandung 

LBH 
Jogja 

LBH 
Manado 

LBH 
Lampung 

LBH 
Papua 

Tota
l 

Penyiksaan 6 orang  44 
orang 

4 orang  124 orang  Tidak 
terdata 

9 orang 10 orang Tidak 
terdata 

58 
orang 

259 

Penahanan 17 
orang  

12 
orang 

Tidak 
terdata 

7 orang  50 orang 4 orang Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

6 orang 96 

Pembunuha
n 

5 orang  9 orang Tidak 
terdata 

1 orang Tidak 
terdata 

2 orang Idem 1 orang 8 orang 26 

Penculikan 18 
orang  

Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

Tidak terdata Tidak 
terdata 

Tidak 
terdata 

Idem 2 orang Tidak 
terdata 

20 

Penangkapa
n 

Tidak 
terdata 

4 orang 10 
orang  

12 orang Tidak 
terdata 

4 orang Idem Tidak 
terdata 

48 
orang 

78 

           
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 

Tidak 
terdata 

2 orang 
(pembu
nuhan) 

Tidak 
terdata 

idem idem 2 orang   
(pembu
nuhan) 

Idem idem 3 
pembu
nuhan. 
 
19 
perkosa
an. 
2 
pencab
ulan 

7 
 
 
19 
 
 
2 
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BAB III 
Kegagalan Pembaharuan Penataan Infrastruktur Politik Demokratis dan 

Penyelesaian Kejahatan Orde Baru 
 
 
Salah satu aspek terpenting untuk menilai pemajuan Hak-hak asasi manusia di Indonesia  
adalah dengan memperlakukan sebuah garis batas politik antara praktek dan ideology 
otoriterian dengan politk baru yang dicita-citakan. Untuk itu langkah yang harus 
diperlukan adalah dengan mengevaluasi infrastruktur kepolitikan yang ada di masa kini 
yang benar-benar menunjukkan watak dan peran yang sama sekali berbeda dengan watak 
dan peran dimasa-masa rejim otoriterian berkuasa. Cara kedua untuk memperjelas 
kenyataan ini adalah dengan menilai sejauh mana the present political regime bertindak 
terhadap para penjahata kemanusiaan yang berkuasa di masa lampau. 
 
Dengan memetapkan dua kriteria itu maka beberapa hal dapat diperjelas di sini. 
 
 
III.1.  Kesulitan menetapkan Batas-batas Kepolitikan Baru  
 
Salah satu upaya yang penting untuk mengevaluasi perlindungan HAM di Indonesia 
adalah dengan melihat proses penataan kepolitikan yang ada. Sejauh mana kebijkan 
kepolitikan baru itu dilakukan dengan rujukan dan orientasi untuk melindungi dan 
memajukan HAM di Indonesia. Untuk itu YLBHI melihat gejala dan praktek sebagai 
berikut: 
 

1. Politik Hukum Yang Melawan HAM dan Keadilan. 
Praktek politik hukum di Indonesia di Indonesia tahun 2003 sangat bergantung pada 
konfigurasi kekuasaan politik antara ekuatan partai-partai politik di dalam tubuh 
parlemen, kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat terutama kelompok-
kelompk yang berbasis pada kelompok identitas, militer dan penguasa politik di dalam 
pemerintahan. Buruknya, konfigurasi kekuasan itu terbentuk semata-mata dalam 
kerangka dua agenda yang sangat terbatas yakni: pertama pelanggengan kekuasan politik 
dan kedua upaya melepaskan diri dari kepatutan politik demokratis. Akibatnya semua 
upaya untuk melahirkan norma-norma serta infrastruktur hukum baru di masa ini lebih 
ditentukan oleh tujuan dan kepentingan-kepentingan ini, ketimbang membentuk suatu 
tatanan yang baik dan berkeadilan bagi rakyat.  
 
Fakta ini diperlihatkan dari misalnya tendensi kontrol, penaklukan dan penguasaan 
negara terhadap tubuh dan kepolitikan individual sebagaimana nampak dalam RUU 
KUHP,  UU Pendidikan Nasional dan UU Terorisme. Selain itu, di luar wilayah pranta 
normative ini, dari segi praktek pelaksanaan hukum, jelas terbukti bahwa pelaksanaan 
hukum nasional lebih ditentukan oleh praktek dan kepentingan politik para elit penguasa. 
Mereka menggunakannya kalau bukan untuk menyelamatkan dirinya maka dilakukan 
untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya.  Pertautan kepentingan antar 
elit ini dalam langkah yang lebih jauh menegaskan semacam ‘konspirasi oligarkhis’ 
untuk menyelamatkan kaum kriminal politik. 
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2. Merajalelanya Politik Uang di segenap wilayahkepolitikan. 
Kemandegan paling pokok dalam penataan kepolitikan yang demokratis dan 
menghargai HAM juga muncul sebagai akibat meluasnya komersialsiasai di segala 
bidang kehidupan. Praktek semacam ini tidak hanya telah mendangkalkan nilai-nilai 
dalam sebuah system politik yang   luhur tetapi juga telah membantai nisali-nilai 
dasar social dan solidaritas dalam kehidupan politik dan kehidupan social secara 
umum. Gejala ini dibuktikan dari merajalelanya politik uang di lembaga-lembaga 
negara; politik uang dalam pemilihan kepala-kepala daerah dimana para wakil rakyat 
bekerja tidak di dalam motivasi tanggung jawab politik melainkan demi akumlasi dan 
kekayaan pribadi. 
 
Di sinilah titik yang paling rawan itu, HAM dan demokrasi adalah ideal yang harus 
ditempuh melalui jalan pranata politik namun pada saat yang sama jalan politik itu 
sendiri telah dikori oleh politik uang. Di titik inilah kemandulan politik dan kenistaan 
itu makin menjadi-jadi. 
 
3. Penerapan Hukum Represive 
Kemunduran dan masalah pemajuan HAM di tahun ini juga nampak dari tetap 
diberlakukannya sejumlah hukum-hukum repressive yang secara telanjang dibuat 
untuk memberikan jalan bagi politik repressive dan militer bekerja lebih jauh.  
Penuntutan dan penghukuman terhadap sejumlah pers, diberlakukannya darurat 
militer di Aceh yang diikuti perpanjangannya, tidak hanya merefleksikan aspek-aspek 
repressive dalam politk kontemporer ttetapi juga mengencangkan kembali kebijkan 
politik otoriterian dalam bentuknya yang lebih sistematis. 

 
 
Gejala-gejala ini menegaskan kenyataan bahwa kita tengah berada dalam kekaburan 
politik yang paling absurd mengenai  posisi kepolitikan saat ini. Kita kembali dihadapkan 
pada pertanyaan apakah benar kita telah memasuki situasi-situasi baru? Kenyatan 
memperlihatkan kita berada dalam sebuah rejim baru namun bobot persoalan kita justru 
makin berat dan buruk. 
 
 
III.2.  Membiarkan Orde Baru: Melanggengkan Akar Kejahatan Kemanusiaan 
 
Kenyataan lain yang memperkuat kenyataan akan datangnya bahaya kemanusiaan di 
masa mendatang juga nampak dari kegagalan yang dialami oleh mekanisme dan inisitaif-
inistaif nasional dalam menyelesaikan kejahatan kemanusiaan di masa lalu. 
 
Kegagalan mekanisme dan inisiatif ini nampak dari fakta-fakta sebagai berikut: 
 
Pertama, kegagalan Pengadilan Ham Ad Hoc Timor-Timor untuk mengungkap dan 
menjangkau pertanggunjawaban komando atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di 
Timor-timor. 
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Kedua, kegagalan komisi yang dibentuk oleh Komnas Ham untuk menelusuri dan 
meyelidiki keterlibatan sejumlah perwira TNI dalam kasus kerusuhan Mei dan tragedy 
Tri Sakti-Semanggi. Kegagalan ini juga merefleksikan kelemahan-kelemahan mendasar 
dalam system hukum nasional yang lebih berpihak pada para pelaku ketimbang 
perlindungan kepada hak-hak korban. 
 
Ketiga, kegagalan  Tim Pengkajian Pelanggaran Ham Masa Soeharto yang dibentuk oleh 
Komnas HAM. Ketidakmampuan tim ini untuk bekerja dalam kerangka yang lebih politis 
tidak hanya memperkuat kemandulan yang kronis dari institusi-institusi HAM yang ada, 
tetapi juga malah akan memperkuat posisi politik Suharto sendiri. 
 
Keempat, kelemahan-kelemahan prinsipiil dalam RUU KKR. RUU KKR yang 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan ‘how to deal with the past’ ternyata tidak 
hanya gagal dalam memberikan jalan yang lurus untuk melacak dan menelusuri kejahatan 
kemanusiaan di masa lampau tetapi juga malah memperlihatkan kecendrungan-
kecendrungan memberikan kekebalan politik dan hukum bagi para pelaku kejahatan 
kemanusiaan di masa lampau. 
 
Kegagalan-kegagalan menetapkan dan melakukan mekansime hukum terhadap para 
pelaku kejahatan kemanusiaan Orde Baru ini memeprlihatkan kenyataan bahwa rejim 
politik ini bersifat sangat akomodatif terhadap Orde Baru, di titik ini kita menemukan 
sejenis simpul politik yang sama antara rejim ini dengan Orde Baru sendirinya. Inilah 
yang mengakibatkan, kejayaan Orde Baru terus berlangsung hingga saat ini. 
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BAB IV 
Kesimpulan dan Rekomendasi 

 
Dengan melihat fakta-fakta dan situasi-situasi di atas maka YLBHI menyimpulkan 
keadaan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai berikut: 
 
Pertama, dari sudut perlindungan hak-hak sipil dan politik, tahun 2003 memperlihatkan 
bahwa tingkat dan kualitas kekejaman serta kekerasan politik yang terjadi mencerminkan 
kualitas yang sama dengan tipe-tipe kekejaman di sebuah rejim otoriter.  Dengan 
demikian meski secara politik Indonesai telah mengalami sejumlah perubahan namun 
watak dan kekejaman politik terus mereproduksi dalam tubuh rejim-rejim politik yang 
muncul di masa pasca Suharto ini. Dengan kata lain, rejim politik Megawati gagal 
dalam memutus rantai kekejaman dan kekerasan yang telah berakar dari masa 
Orde Baru. 
 
Kedua, dari sudut  pemenuhan hak-hak  ekonomi social dan budaya. Kemandegan dalam 
transformasi paradigma pembangunan social telah mengakibatkan kebuntuan bagi rakyat 
untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak social dasar seperti perumahan, pendidikan, 
kesehatan dan pekerjaan serta lahan. Tidak hanya itu, jelas nampak bahwa pemerintah 
makin hari makin menunjukkan ketidakperdulian terhadap kesengsaraan rakyat banyak. 
Dalam praktek pembangunan sekarang nampak kecendrungan bahwa pemerintah 
justru membenci rakyat miskin. Inilah salah satu krisis dan ancaman terbesar terhadap 
pemenuhan hak-hak ekonomi, social dan budaya di Indonesia. 
 
Ketiga, tahun 2003 ini juga memperlihatkan fakta bahwa keterbelakangan dalam 
membangun infrastruktur baru yang demokratis  telah menyebabkan kesulitan yang 
mendalam bagi rakyat dalam mengidentifikasi nilai-nilai kepolitikan baru. Selain itu 
sejumlah kegagalan dalam mekanisme dan insiatif nasional untuk menyelesaikan 
persoalan kejahatan HAM di masa lampau juga telah mengakibatkan kemunduran yang 
serius bagi upaya-upaya membangun tatanan demokrasi dan keadilan ke depan. Di titik 
ini, nampak dengan jelas bahwa sebagai bangsa kita leboh banyak berkutat untuk 
membela keterbelakangan kita sendiri ketimbang maju menyelesaikan masalah demi 
masa depan. 
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