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BAB I 
LAPORAN SINGKAT 

 
A. Sekilas Tentang LBH Bandung 
 
Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung 
pertama kali didirikan pada 16 Februari 1981 oleh advokat yang tergabung dalam 
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Pertama kali berdiri dengan menggunakan 
nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam Kongres Peradin V di 
Bandung, LBH Peradin Bandung diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta dan mengubah namanya menjadi LBH Bandung. 
Penamaan LBH Bandung menjadi ciri bahwa LBH Bandung merupakan kantor cabang 
dari YLBHI. Meskipun sebagai kantor cabang dari Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH 
Bandung juga berusaha menata kemandiriannya secara politis dari YLBHI. 
 
Sebagai organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan 
bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya dan semua kebebasan dasar manusia. Di masa depan LBH 
Bandung memandang bahwa rakyat harus diposisikan sebagai subyek dalam 
membangun keadilan dan supremasi hukum.  
 
Oleh sebab itu, tujuan yang dicapai oleh LBH Bandung diarahkan pada setiap upaya 
untuk ikut mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis dan menjamin 
keadilan sosial, dimana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan 
kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.  
 
Pada saat sekarang ini LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang 
berbasis pada kesukarelawanan dan memfokuskan diri pada advokasi hukum dan hak 
asasi manusia dengan ruang lingkup kerja di seluruh propinsi Jawa Barat.  
 
 
B. Program dan Aktivitas Utama LBH Bandung 
 
Sepanjang 2004, LBH Bandung menjalankan program bantuan hukum bagi masyarakat 
marjinal yang terbagi menjadi 2 aktivitas utama yaitu Program Penanganan Kasus dan 
Program Non Penanganan Kasus. 
Program bantuan hukum bagi masyarakat marjinal sendiri dapat diselenggarakan 
melalui kerjasama dengan beberapa organisasi non pemerintah dan juga organisasi 
rakyat.  
Untuk itu, LBH Bandung memiliki prioritas kerja yang diarahkan untuk 
mempertahankan keberlangsungan organisasi dengan tetap menjalankan kegiatan-
kegiatan dasar yang selama ini telah dilakukan, antara lain: 

1. Konsultasi Hukum 
Konsultasi Hukum diberikan kepada setiap orang untuk semua jenis kasus.  

2. Pendampingan Hukum 
Pendampingan Hukum ditujukan kepada kasus-kasus yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut:   

a. Konflik yang terjadi tidak didasarkan kepentingan pribadi, tetapi 
menyangkut dengan kepentingan masyarakat. 

b. Mepunyai prospek dalam pembaruan hukum yang lebih memihak kepada 
masyarakat 
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3. Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Pendidikan hukum dan hak asasi manusia adalah bagian dari kerangka advokasi 
LBH Bandung dengan tujuan untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil dan 
meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan 
masalah yang dihadapi.  

4. Kampanye dan Publikasi  
LBH Bandung juga terlibat dalam kegiatan kampanye dan publikasi yang 
berkaitan dengan prioritas kerja LBH Bandung, seperti perlindungan terhadap 
hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.  

 
C. Kegiatan LBH Bandung 2004 : 
 

No Jenis Kegiatan Jumlah 
1 Penanganan Kasus 156 
2 Non Penanganan Kasus 25 

Total 181 
 
C.1. Penanganan Kasus : 
 

No Jenis Penanganan Jumlah 
1 Konsultasi Hukum 122 
2 Pendampingan Hukum 37 

Total 159 
 
C.2. Non Penanganan Kasus :  
 
C.2.1. Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia : 
 

No Jenis Kegiatan Jumlah 
1 Pemantauan Pemilu 9 
2 Diseminasi UU PPHI 5 
3 Penguatan Serikat Buruh 

Independen 
8 

4 Pendidikan Investigasi 1 
5 Pengembangan Sumber Daya 

Hukum Masyarakat 
1 

Total 24 
  
C.2.2. Kampanye dan Publikasi 
 

No Jenis Kegiatan Jumlah 
1 Buku “PPHI dan Serikat Buruh” 1 
2 Buku Pegangan Untuk Paralegal 

Jawa Barat 
1 

Total 2 
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BAB II 
PERKEMBANGAN TERKINI LBH BANDUNG 

 
 
 
Krisis yang melanda YLBHI dan 14 kantor cabangnya di seluruh Indonesia sejak akhir 
2002 hingga saat ini, telah menjadi pelajaran penting bagi gerakan bantuan hukum 
dan organisasi bantuan hukum lainnya di Indonesia. 
 
Untuk itu LBH Bandung telah merumuskan strategi dan orientasi program dengan 
menjadikan bantuan hukum sebagai keahlian utama yang akan dilakukan ke depan. 
Sebagai konsekuensinya, fungsi LBH Bandung dalam melakukan pengorganisasian 
rakyat diletakkan dalam kerangka penanganan kasus. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
sampai saat ini, fungsi LBH Bandung dalam melakukan pendampingan hukum di Jawa 
Barat tidaklah dapat dilupakan dan diubah meskipun dalam kondisi sulit yang sedang 
dialami oleh LBH Bandung saat ini. 
 
Sepanjang 2004 LBH Bandung telah melakukan advokasi hukum melalui 156 kasus yang 
melibatkan lebih dari 15.000 KK di seluruh Jawa Barat. Jenis kasus yang didampingi 
oleh LBH Bandung juga sangat bervariasi, meliputi kasus-kasus buruh, sengketa 
agraria, perempuan, korupsi, dll. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan 
masyarakat Jawa Barat kepada LBH Bandung dalam melakukan advokasi hukum masih 
tetap tinggi. 
 
Dampak dari krisis finansial yang dialami oleh YLBHI juga membuat LBH Bandung 
mengubah strategi penggalangan dananya. Dimasa lalu, ketergantungan yang tinggi 
dari LBH Bandung kepada lembaga donor menjadi pelajaran penting dalam gerakan 
bantuan hukum. Di masa depan, LBH Bandung berharap adanya perubahan relasi 
dengan lembaga donor yang sepatutnya menekankan pada kemitraan dan lebih 
demokratis. Disamping itu, LBH Bandung akan berusaha untuk dapat melakukan 
penggalangan dana dengan menggunakan dana publik untuk bantuan hukum yang 
terdapat dalam APBD dan juga dukungan dari sumber-sumber lokal lainnya yang 
terdapat di Jawa Barat.   
 
Hingga hari ini, LBH Bandung tetap menjalankan misinya secara pro bono publico 
untuk program bantuan hukum yang diarahkan pada setiap usaha untuk melakukan 
pembaharuan hukum yang lebih melindungi kepentingan masyarakat marjinal. 
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BAB III 
PRIORITAS 2004 

 
A. Penanganan Kasus (Pendampingan Hukum) 
 
Disamping memberikan konsultasi hukum terhadap 122 kasus, sepanjang 2004 LBH 
Bandung juga telah melakukan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus publik yang 
berdimensi masalah-masalah struktural. Pendampingan hukum ini tersebut dapat 
dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
No Isu Nama Kasus Klien Status 

Kasus Dedeh Dedeh Rifaedayati Vs. 
mantan suami 

Selesai 

Kasus Muktiningrum Muktiningrum Vs. Suami Selesai 

1 Hak Perempuan 

Kasus Kusmiati Gunawan Kusmiati Gunawan Vs. 
mantan suami 

Selesai 

    Kasus Prapti Damayanti Prapti Damayanti Vs. 
mantan suami 

Menunggu putusan 
PN Bandung 

Kasus Ery Rahman Ery Rahman Vs. STPDN Selesai 2 Penyiksaan 
Kasus Yayan - Obing  Yayan - Obing Vs. Negara Selesai 
Kasus PT. Dirgantara Indonesia SPFKK (9000 buruh) Vs. PT 

DI 
Menunggu putusan 
MA 

Kasus PT. Alpha Jaya  Pekerja (200 buruh) Vs. PT 
Alpha Jaya 

Negosiasi dengan PT 
Alpha Jaya 

Kasus PT. Unilon  Syaifullah Cs. Vs. PT 
Unilon 

Menunggu putusan 
MA 

Kasus PT. Icimenta Adang Setiawan Vs. PT 
Icimenta 

Menunggu putusan 
MA 

Kasus Nafiri Sion Lucia Diaz Vs. Yayasan 
Nafiri Sion 

Selesai 

Kasus ITB Martinia Danubrata Vs. ITB Selesai 

3 PHK 

Kasus Pipit Pipit Vs. PT Natatex Selesai 
Kasus PT. Trubustex  Eman & Iskandar Vs. PT 

Trubustex 
Menunggu eksekusi 
putusan P4P  

Kasus PT. Metro Corp  Martini Vs. PT MetroCorp Menunggu eksekusi 
putusan MA  

Kasus PT. Kahatex Pekerja (537 buruh) Vs. PT 
Kahatex Sweater Division 

Selesai 

4 Upah 

Kasus Bogor Koalisi Buruh Bogor (lebih 
dari 6000 buruh) Vs. 
Apindo Bogor 

Menunggu putusan 
PT TUN 

Kasus PT. Telkom  Pekerja (200 pekerja) Vs. 
PT Telkom 

Menunggu putusan 
DPRD Jawa Barat 

5 Kebebasan 
Berserikat 

Kasus PT. Metro Corp  Pekerja (186 buruh) Vs. PT 
Metro Corp 

Menunggu putusan 
P4P 

6 Hak Milik Kasus Cihanjuang  Masyarakat Desa 
Cihanjuang (45 KK) Vs. 
Pemerintah Desa 
Cihanjuang 

Menunggu putusan 
BPN Kab. Bandung 

7 Tanah Obyek 
Redistribusi Land 
Reform 

Kasus Pangeureunan  Masyarakat Desa 
Pangeureunan (74 KK) Vs. 
PT Amoseas Indonesia 

Negosiasi dengan 
BPN dan DPRD Garut 

Kasus Cikembang  Masyarakat Desa 
Cikembang (46 KK) Vs. PT 
Perhutani 

Selesai 8 Hutan 

Kasus Pengalengan Sulaeman Ajiji Vs. Perum 
Perhutani 

Pemeriksaan di 
Kejaksaan Negeri 
Bale Bandung 
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9 Bendungan Kasus Jatigede  Masyarakat Jatigede (lebih 
dari 7000 KK) Vs. 
Departemen Pemukiman 
dan Prasarana Wilayah 

Negosiasi dengan 
Departemen 
Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah, 
Melaporkan pada 
KPTPK 

10 HGU Kasus Cikandang  Masyarakat Desa 
Cikandang (130 KK) Vs. PT 
Condong 

Negosiasi dengan 
DPRD Garut 

11 SUTET Kasus SUTET  Korban SUTET (1262 KK) 
Vs. PT PLN 

Negosiasi dengan 
Departemen Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral 

12 Apartemen Kasus Setiabudi Masyarakat Setiabudi Vs. 
Walikota Bandung and 
Apartemen Setiabudi 

Selesai 

13 Pembangunan 
Industri di 
Lingkunagn 
Perumahan 

Kasus Lilian Ny Lilian Vs. Ilham Habibie Selesai 

Kasus Camilus  Ir. Budi Mahmudi Vs. 
Yayasan Camilus 

Menunggu putusan 
MA 

Kasus Noel Pranolo Noel Pranolo Vs. TNI AU Membuat pengaduan
ke TNI AU 

14 HGB 

Kasus Meri Suwirman Meri Suwirman Vs. TNI AU Membuat pengaduan
ke TNI AU 

Kasus Pasar Antri Pedagang Pasar Antri Vs. 
Pemerintah Kota Cimahi 

Dalam proses 
negosiasi dengan 
Pemerintah Kota 
Cimahi 

15 Penggusuran 

Kasus Tegallega 516 Pedagang Vs 
Pemerintah Kota Bandung  

Selesai 

16   Kasus Tri Indah Tri Indah Vs. PT 
Megavision 

Selesai 

17 Buruh Migran 
Perempuan 

Kasus Jojoh Jojoh Vs. PT Satria 
Parangtritis 

Selesai 

  Kasus Saleen Saleen Vs. PT Agency 
Abdul Malik 

Selesai 

18 Kriminalisasi Petani Kasus Subang Parsaroan Sirait Cs Vs. 
Negara 

Dalam proses 
persidangan 

 
B. Non Penanganan Kasus 
 
Sepanjang 2004 ini, LBH Bandung juga mengadakan beberapa kegiatan non 
penanganan kasus yang diselenggarakan bekerjasama dengan beberapa organisasi non 
pemerintah dalam dan luar negeri. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di 
bawah ini  
 
No Waktu Kegiatan Status 
1 28 Februari - 9 Maret Training Pemantauan Logistik Pemilu 

(Sumedang, Majalengka, Kuningan, 
Garut, Tasikmalaya, Ciamis)  
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) – 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

2 11 - 18 Maret Pemantauan Logistik Pemilu (Sumedang, 
Majalengka, Kuningan, Garut, 
Tasikmalaya, Ciamis)  

   Selesai 
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Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) – 
Sawarung - Institut Perempuan 

3 3 - 4 April Training Pemantauan Pemilu (Sumedang, 
Majalengka, Kuningan, Garut, 
Tasikmalaya, Ciamis)  
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) – 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

4 5 - 12 April  Pemantauan Pemilu (Sumedang, 
Majalengka, Kuningan, Garut, 
Tasikmalaya, Ciamis)  
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) – 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

5 16 Mei Sosialisasi UU PPHI di Cimahi 
Bekerjasama dengan: 
CLAF USA - Forum Buruh Cimahi 

   Selesai 

6 23 Mei Sosialisasi UU PPHI di Rancaekek 
Bekerjasama dengan: 
CLAF USA – FPPB 

   Selesai 

7 19 Juni Sosialisasi UU PPHI di Bale Endah 
Bekerjasama dengan: 
CLAF USA– Gaspermindo 

   Selesai 

8 26 Juni Diskusi Panel Tentang UU PPHI 
Bekerjasama dengan: 
CLAF USA 

   Selesai 

9 26 Juni Training Pemantauan Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden (Sumedang, 
Majalengka, Kuningan, Garut, 
Tasikmalaya, Ciamis)  
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) - 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

10 5 Juli Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden (Sumedang, Majalengka, 
Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis)  
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) - 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

11 14 Juli Penerbitan Buku "UU PPHI dan Serikat 
Buruh" 
Bekerjasama dengan: 
CLAF USA 

   Selesai 

12 17-18 Juli Training Code of Conduct di Cimahi 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia – FKBC 

   Selesai 

13 19-20 Juli Training Investigasi Hak Ekosob 
Bekerjasama dengan: 
PIRD YLBHI 

   Selesai 

14 24-25 Juli Training Code of Conduct di Rancaekek 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia – FPPB 

   Selesai 

15 24-25 Juli FGD Advokasi UU PPHI 
Bekerjasama dengan: 
CLAF 

   Selesai 

16 31 Juli - 1 Agustus Training Code of Conduct di Bale Endah 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia - Gaspermindo 

   Selesai 

17 14 - 15 Agustus Training Paralegal    Selesai 
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Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia 

18 4-5 September TOT Pemantauan Pemilihan Presiden 
Tahap II 
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) - 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

19 22 September Training Pemantauan Pemilihan Presiden 
Tahap II (Bandung, Garut, Majalengka, 
Sumedang, Ciamis) 
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) - 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

20 11-12 September Training Paralegal 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia 

   Selesai 

21 16 September - 15 
Oktober 

Pemantauan Pemilihan Presiden Tahap II 
(Bandung, Garut, Majalengka, Sumedang, 
Ciamis) 
Bekerjasama dengan: 
Center for Electoral Reform (Cetro) - 
Sawarung - Institut Perempuan 

   Selesai 

22 28 September Survey Upah dan Buruh Kontrak 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia 

   Dalam Proses 

23 10 Oktober Training Serikat Buruh di Rancaekek 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia – FPPB 

   Selesai 

24 24 Oktober Training Serikat Buruh di Majalaya 
Bekerjasama dengan: 
Oxfam Australia – FSBI 

   Selesai 

25 17-19 Desember Workshop Peradilan Perburuhan 
Bekerjasama dengan: 
Yayasan Tifa 

   Selesai 
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BAB IV 

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI JAWA BARAT 
 
 
 

A. DISKRIMINASI  PROSES  PENEGAKAN  HUKUM 

Reformasi hukum di Indonesia telah berlangsung sejak 1999 dan UUD RI Tahun 1945 telah 

diamandemen sebanyak 4 kali. Proses reformasi melalui amandemen UUD telah menghasilkan 

rumusan konstitusi yang membatasi peran pemerintah, memberikan kewenangan yang lebih 

besar kepada DPR dan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu dengan 

dibentuk pula lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, penguatan Mahkamah Agung serta 

dimasukkannya perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam UUD RI Tahun 1945.  

 

Seluruh proses tersebut secara umum telah menimbulkan kesan bahwa reformasi hukum 

sedang berjalan di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan hukum dan keadilan di Indonesia 

tidak hanya berkaitan dengan struktur, institusi dan peraturan perundang-undangan. Lembaga 

peradilan saat ini tidak lagi ‘sakral’ sebagai tempat keadilan dan kebenaran diperjuangkan, 

tetapi telah menjadi bagian dari mekanisme pasar dimana putusan hukum telah menjadi 

komoditi yang diperjual belikan. 

 

Pemerintah juga masih enggan untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya apabila digugat di 

Pengadilan. Hal ini antara lain terlihat pada kasus yang didampingi oleh LBH Bandung, yaitu 

kasus Erie Rachman vs. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Dalam kasus ini, 

keluarga korban Erie Rachman menggugat Menteri Dalam Negeri, Pimpinan STPDN, dan 7 orang 

Praja yang melakukan penyiksaan hingga berakibat meninggalnya Erie Rachman di PN 

Sumedang1. Menteri Dalam Negeri dan pimpinan STPDN menyatakan menolak bertanggung 

jawab atas meninggalnya Erie Rachman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 

KUHPerdata. Selain itu Menteri Dalam Negeri dan pimpinan STPDN enggan menghadirkan 

ketujuh praja yang sekarang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Hingga saat ini, 

meskipun pengadilan memutuskan bahwa ketujuh praja tersebut melakukan perbuatan 

melawan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata, putusan Pengadilan tidak 

dapat dieksekusi karena hingga saat ini seluruh praja pelaku penganiayaan tersebut tidak 

diketahui keberadaannya. Perlu dicatat, bahwa dalam kasus ini pihak Departemen Dalam 

Negeri selaku pihak yang paling mengetahui keberadaan para pelaku ternyata tidak bersedia 

                                                 
1 Meskipun Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana percobaan atas Ompu Muchamad Taufik, 
Idham Khalid, Roni Catur Prabowo, Fadly Wijaya, Irvan Bangapadang, Heris Meyusef, dan Reza Saputra. 
Tetapi ketujuh praja tersebut telah diluluskan oleh STPDN jauh sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan 
putusan pidananya. 



 12

membantu, sehingga ketujuh praja tersebut tidak dapat diperintahkan untuk melaksanakan 

putusan oleh pihak pengadilan2.  

 

Hak untuk diwakili kepentingan hukumnya (the rights to legal counsel) dalam proses pidana 

juga sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus kriminalisasi petani pada saat 

dilaksanakannya Operasi Wanalaga Lodaya di Kab Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, salah 

seorang terdakwa dipaksa oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk tidak 

didampingi oleh penasehat hukum. Di Garut, terdakwa diminta untuk menyetorkan sejumlah 

uang kepada polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus kriminalisasi yang diakibatkan oleh 

Operasi Wanalaga Lodaya.  

 

Dalam proses perdata yang melibatkan pemerintah atau pemilik modal sebagai tergugat, 

hakim menjadi lebih bertindak sebagai kuasa hukum dari pengacara tergugat3. Netralitas 

hakim menjadi pertanyaan besar setelah adanya amandemen konstitusi yang memisahkan 

dengan tegas kekuasaan kehakiman dengan eksekutif. 

 

B.  PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Lingkungan Hidup 

sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain4. Lebih lanjut kemudian dijelaskan bahwa pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup5, yang kemudian dijabarkan dalam asas-asas 

pengelolaan lingkungan hidup yaitu: asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas 

manfaat6. 

 

Tanpa adanya lingkungan hidup yang sehat niscaya setiap sirkulasi kehidupan menjadi 

terganggu. Catatan kasus yang didampingi oleh LBH Bandung ataupun yang dilakukan melalui 

pemantauan media sepanjang 2004 menunjukkan bahwa problem lingkungan hidup di Jawa 

Barat masih menjadi problem yang patut menjadi perhatian serius dari semua kalangan. 

 

                                                 
2 Laporan kasus LBH Bandung 
3 Laporan kasus LBH Bandung 
4 Pasal 1 angka (1) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
5 Pasal 1 angka (2) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
6 Pasal 3 UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Tercatat beberapa kasus besar seperti pembangunan jaringan SUTET7, bendungan Jatigede, 

pembangunan Apartement Setiabudi, pembangunan proyek Dago-Lembang, manipulasi RTRW8 

kota Bandung, pengambilan air tanah secara besar-besaran, pembuangan limbah pabrik di 

Daerah Aliran Sungai, pencemaran minyak di Indramayu, dll, telah menjadi penanda akan 

adanya kehancuran lingkungan hidup yang lebih buruk di tahun-tahun mendatang. Bahkan 

BPLHD9 menyatakan bahwa penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Jawa 

Barat diakibatkan tidak tepatnya kebijakan pembangunan pemerintah, dilanggarnya UU No 22 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aktivitas manusia yang tidak 

memperdulikan kelestarian lingkungan.10  Beberapa aktivis lingkungan hidup di Jawa Barat 

juga menyatakan bahwa ada tiga kelompok besar perusak lingkungan di Jawa Barat yaitu 

pengembang, pemodal besar, dan pemerintah. Oleh karena itu tak heran apabila kebijakan 

pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan peningkatan PAD dan penanaman 

modal tetapi pada saat yang sama juga mengabaikan aspek pelestarian lingkungan hidup di 

Jawa Barat nampaknya tetap akan berlangsung pada masa-masa yang akan datang. 

 

B.1. Investasi versus konservasi lingkungan 

Di Indramayu, ribuan petani tambak dan nelayan sudah hilang kesabaran dalam negosiasi 

dengan PT Pertamina sehubungan dengan dugaan pencemaran limbah bahan beracun 

berbahaya dan kebocoran pipa bawah laut tidak pernah mencapai kata sepakat. Masyarakat 

yang tinggal di pesesir pantai tersebut menduga bahwa timbunan puluhan ribu ton limbah 

bahan beracun berbahaya dan kebocoran pipa bawah laut sepanjang 3,5 km berada dalam 

tanggung jawab tiga unit operasi PT Pertamina (Pertamina UP VI Balongan, Pertamina Daerah 

Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, dan Pertamina Unit Pemasaran III) yang berada di wilayah 

kabupaten Subang, yang berakibat pada matinya sumber mata pencaharian utama masyarakat. 

 

Sementara itu di Bandung, sejumlah masyarakat yang tinggal di kawasan Jl. Hegarmanah dan 

Jalan Budisari Bandung mendesak agar pembangunan “Bandung Setiabudi Apartment” yang 

dilakukan oleh PT Bandung Inti Graha (PT BIG) dihentikan. Masyarakat telah dirugikan karena 

kebisingan proses pembangunan, sumber air tanah untuk keperluan sehari-hari menjadi 

terganggu, jarak apartemen ke perumahan masyarakat juga sangat dekat yaitu sekitar 3 meter 

dan selain itu lokasi lahan seluas 4300m2 tersebut merupakan lahan konservasi sehingga tidak 

cocok apabila digunakan untuk apartemen setinggi 15 lantai. Pembangunan apartemen 

tersebut tidak dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak 

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan juga Rencana Detail Tata 

                                                 
7 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 
8 Rencana Tata Ruang Wilayah 
9 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 
10 Kompas, 1 Maret 2004 



 14

Ruang Kota. Tetapi desakan yang disampaikan ke Komisi D DPRD Kota Bandung tidak 

mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari Walikota Bandung, sehingga masyarakat 

mengajukan gugatan terhadap Walikota Bandung ke PTUN11 Bandung. Namun malang tak dapat 

ditolak, gugatan masyarakat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim PTUN Bandung12.  

 

Di Kabupaten Subang, pembangunan lapangan golf di Panaruban disinyalir oleh sejumlah 

kalangan akan mengancam keletarian sumber daya hayati yang ada di kawasan tersebut, 

bahkan akan menghilangkan sejumlah flora dan fauna khas dan langka seperti Elang Jawa 

(Spizaetus bartelsi, Surili (Presbytis comata), bunga bangkai (Amarphopulus annurifer), dan 

jamuju (Dacrycarpus imbricatus). Rencana pembangunan lapangan golf seluas 977 hektar 

tersebut oleh beberapa pakar dan aktivis lingkungan dinyatakan akan mengganggu kawasan 

ekologi sensitif di Gunung Tangkuban Perahu. Kawasan tersebut bahkan dikenal sebagai 

kawasan lokasi peristirahatan bagi burung-burung yang bermigrasi dari Asia ke Australia. Tak 

heran, jika Prof Otto Soemarwoto bahkan menyatakan pembangunan lapangan golf juga 

berpotensi mengembangkan kesenjangan sosial di kawasan tersebut13. 

 

Di Purwakarta juga mencatat hal yang fenomenal dimana masyarakat merasa resah akibat 

polusi udara dan pencemaran air oleh PT South Pasific Viscose (PT SPV) dan PT Indo Bharat si 

desa Cidadas kab Purwakarta. Polusi udara yang dihasilkan oleh PT SPV berasal dari limbah 

debu batu bara hasil pengoperasian mesin PLTU. PT SPV yang memproduksi bahan baku tekstil 

juga telah membuat masyarakat sekitar kehilangan tiga sumber mata air dikarenakan tiga 

sumber mata air tersebut telah dibeli oleh perusahaan. Tak cukup dengan itu, PT SPV dan PT 

Indo Bharat juga telah mencemari Sungai Citarum yang melintasi desa tersebut akibat limbah 

cair yang dibuang oleh perusahaan tersebut. 

 

Di Sumedang, pembangunan bendungan Jatigede yang sudah direncanakan sejak 1963 

mempunyai dimensi lain yang cukup unik. Menguatnya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi 

dan pelanggaran hak asasi manusia juga dibarengi dengan menguatnya indikasi akan rusaknya 

lingkungan hidup. Beberapa pakar lingkungan seperti S. Sobirin dari DPKLTS14 menyatakan 

bahwa meskipun bendungan Jatigede tetap dibangun, dalam jangka waktu yang tidak lama 

akan berubah menjadi kubangan lumpur yang sangat besar dan debit air tetap tidak akan bisa 

dipertahankan. Pemerintah menyatakan bahwa bendungan Jatigede sebagai proyek nasional 

akan tetap dibangun dan harus diamankan keberadaannya dan sepertinya pemerintah dalam 

                                                 
11 Peradilan Tata Usaha Negara 
12 Laporan kasus LBH Bandung 
13 Kompas, 7 Mei 2004 
14 Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda 
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hal ini Departemen Pekerjaan Umum15 sebagai pemilik proyek terindikasi tidak akan 

memperhatikan atau meninjau ulang AMDAL16 yang dibuat pada 1987 oleh Lembaga Ekologi 

Universitas Padjadjaran17. Sementara itu, bendungan-bendungan yang ada seperti bendungan 

Jatiluhur, bendungan Cirata, dan bendungan Saguling pada kenyataannya tidak dapat 

berfungsi maksimal dalam masa kemarau bahkan debit air pada ketiga bendungan tersebut 

cenderung menurun. Menurut beberapa aktivis lingkungan bendungan Jatigede diramalkan 

tidak dapat mencegah bencana kekeringan dikarenakan hutan-hutan yang ada di sepanjang 

sungai Cimanuk telah digunduli dan oleh karena itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah 

adalah revitalisasi daerah aliran sungai dan bukannya membuat bendungan raksasa seperti 

Jatigede18. 

 

B.2. RTRW Jawa Barat (tak pernah) ramah lingkungan 

Kacaunya penataan wilayah di Propinsi Jawa Barat disebabkan karena diabaikannya UU No 24 

tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kawasan Bandung Utara merupakan contoh yang paling 

kasat mata dalam hal kekacauan penataan wilayah di Jawa Barat. Salah satu sebab dari 

kekacauan ini menurut salah seorang pejabat Kementrian Lingkungan Hidup adalah adanya 

euforia otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah hanya mengacu pada UU No 12 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah19. 

 

Sementara itu, menyangkut kawasan Bandung Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Bandung Ir. Mulyaningrum menyatakan bahwa dengan keluarnya Perda No 1 tahun 2001 jo 

Perda No 12 Tahun 2001 tentang RTRW Kab. Bandung merupakan kesepakatan antara 

pemerintah Kab. Bandung dan DPRD Kab. Bandung dan memang pada awalnya RTRW Kab. 

Bandung menyatakan bahwa Lembang dan Punclut adalah kawasan lindung namun kemudian 

diubah. Pemerintah Kota Bandung juga melakukan hal yang sama dengan tetangganya 

dekatnya yaitu dengan membangun kawasan Bandung Utara menjadi daerah agrowisata, 

rumah kebun, dan jogging track.  

 

Punclut yang terletak di kawasan Bandung Utara dikenal sebagai kawasan yang mempunyai 

daya tarik tinggi sekarang mulai dilirik oleh investor untuk menjadi kawasan wisata terpadu. 

PT Dam Utama Sakti Prima (PT DUSP) yang menguasai 80 hektar dari 200 hektar berencana 

mengembangkan kawasan perumahan, tempat rekreasi, penghijauan, penghutanan, dsb. 

Rencana tersebut ditentang oleh berbagai organisasi lingkungan hidup, karena kawasan 

tersebut merupakan kawasan konservasi dan berfungsi untuk melindungi kota Bandung 
                                                 
15 dahulu Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
16 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
17 Sekarang bernama Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran 
18 Laporan kasus LBH Bandung 
19 Pikiran Rakyat, 8 Mei 2004 
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Pembangunan Proyek Jalan Dago – Lembang yang melewati lokasi Taman Hutan Rakyat 

(Tahura) menjadi contoh yang paling jelas bagaimana RTRW Jawa Barat sangat tak ramah 

lingkungan. Pembangunan jalan Dago – Lembang menurut pemerintah akan menjadi solusi 

untuk mengurangi kemacrtan yang terjadi di Jl. Setiabudhi. Tetapi aktivis lingkungan dan 

pakar lingkungan menyatakan bahwa rencana pembangunan Jalan Dago Lembang tidak akan 

mengurangi kemacetan yang terjadi di JL. Setiabudhi dan bahkan berpotensi mengancam 

persediaan sumber air bersih dan mengurangi produksi Oksigen (O2)20.  

 

Rencana pembangunan Jalan Dago - Lembang oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat menuai 

kecaman dari Pakar Lingkungan Universitas Padjadjaran Prof Otto Soemarwoto yang 

menyatakan bahwa kontroversi tersebut tidak perlu terjadi apabila Pemerintah Propinsi Jawa 

Barat patuh terhadap aturan yang telah dibuat selain itu apabila jalan tersebut jadi dibangun 

konsistensi komitmen pemerintah juga diragukan untuk tetap menjaga jalan tersebut bebas 

dari bangunan-bangunan baru. 

 

B.3. SUTET dan hak korban atas lingkungan yang sehat 

Pada 1995 PT PLN (Persero) Pusat Induk Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Semarang 

melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jaringan Saluran Udara 

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) transmisi 500 KV untuk distribusi energi listrik di Jawa, Bali, 

Nusa Tenggara. Wilayah yang dilewati oleh Jaringan SUTET di Jawa Barat adalah Cirebon, 

Kuningan, Majalengka, Kab Bandung, dan Bogor. 

 

Pada proses pembebasan lahan, PT PLN mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan dan 

Energi No 01/P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan bukan 

mengacu pada Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tindakan ini kemudian membebaskan 

PT PLN (Persero) dari kewajiban untuk memberi ganti rugi atas lahan, bangunan, tanaman, 

dan segala benda yang akan terlintasi oleh jatingan SUTET tersebut. Pada saat yang sama PT 

PLN (Persero) secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa hidup di bawah jaringan SUTET 

tidak berbahaya sehingga tidak perlu ada elokasi penduduk. 

 

Pada kenyataannya SUTET menimbulkan masalah bagi masyarakat yang hidup di bawah 

jaringannya antara lain: 

1. Sering terjadi percikan bunga api disertai suara petir pada kondisi hujan atau 

gerimis 

                                                 
20 Pikiran Rakyat, 4 Mei 2004 
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2. Gangguan kesehatan seperti jantung berdebar, kecenderungan darah tinggi, 

reumatik, pusing, mual, gatal-gatal, dll 

3. Kerusakan yang sangat cepat pada alat-alat elektronik milik masyarakat 

4. Penurunan nilai jual tanah 

5. Penurunan produktifitas ternak, dll 

 

Kondisi diatas telah menimbulkan kecemasan pada masyarakat dan berpotensi akan 

mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat yang berada di bawah jaringan SUTET tersebut. 

Untuk itu masyarakat menuntut agar PT PLN (Persero) melakukan pembebasan atas lahan, 

bangunan, tanaman masyarakat supaya masyarakat dapat pindah ke tempat lain yang jauh 

dari jaringan SUTET. 

 

Masyarakat mulai mengorganisir diri dalam sebuah organisasi yang bernama Ikatan Keluarga 

Korban SUTET (IKKS) dan mulai melakukan lobby, negosiasi, dan kampanye untuk penyelesaian 

kasus tersebut. Sayangnya, pemerintah dan PT PLN (Persero) selalu berkelit dengan alasan 

tidak ada dana dan belum ada pengaturan lebih lanjut soal pembebasan tanah tersebut21. 

 

B.4. Eksploitasi sumber air tanpa kendali  

Penurunan tanah merupakan fenomena alam yang banyak terjadi di kota-kota besar. 

Penyebabnya antara lain adalah pengambilan air tanah secara berlebihan, beban bangunan, 

konsolidasi alamiah lapisan tanah, dan gaya tektonik. Dan dari berbagai sebab tersebut, 

pengambilan air tanah secara berlebihan diyakini adalah penyebab utama adanya penurunan 

permukaan tanah. 

 

Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran terjadi di wilayah Kota Bandung, Kab 

Bandung, Kota Cimahi, dan sebagian Kab. Sumedang yang menyebabkan penurunan muka air 

tanah sebesar 80 m dengan kecepatan 3 m/tahun. Kuantitas air bawah tanah yang menurun ini 

lebih banyak disebabkan oleh eksploitasi pabrik-pabrik besar yang beroperasi di wilayah 

Bandung Raya seperti industri tekstil. 

 

Pengambilan air tanah tersebut terutama terletak di wilayah-wilayah padat industri seperti 

Cimahi Selatan, Dayeuhkolot, Kota Bandung, Rancaekek, dan Majalaya. Ditengarai bahwa 

penggunaan air tanah secara berlebihan juga menyebabkan penurunan permukaan tanah 

dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7-18 mm/bulan. 

 

                                                 
21 Laporan Kasus LBH Bandung 
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Kondisi ini tentu saja berpengaruh atas kesediaan air bersih bagi setiap warga yang tinggal di 

wilayah Bandung Raya. Kecenderungan ini nampaknya akan dibiarkan oleh pemerintah 

setempat dengan adanya kemasan ekonomi sebagai alasan utama tidak dapat dikendalikannya 

pengambilan air bawah tanah ini. Salah seorang pejabat di Dinas Lingkungan Kota Cimahi 

menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat melarang industri mengambil air tanah karena 

keberadaan mereka sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri di Cimahi22. 

 

Bukan tidak mengkin, bahwa di tahun-tahun mendatang indikasi akan terjadinya kesulitan air 

bagi masyarakat yang tinggal di Bandung Raya akan semakin jelas apabila tidak diantisipasi 

sedini mungkin 

 

C. KRIMINALISASI PETANI PENGGARAP.  

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan ruang yang sangat 

luas untuk terjadinya kriminalisasi terhadap petani penggarap. Dalam undang-undang tersebut 

telah diakomodir pasal-pasal pidana tentang perambahan hutan, menebang pohon, memanen 

dan memungut hasil hutan yang kemudian menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menyeret 

petani penggarap ke dalam permasalahan tindak pidana. Pada tingkat implementasi, pasal-

pasal tersebut ternyata diterapkan tanpa mencermati terlebih dahulu apakah tindakan para 

petani murni tindakan pidana kehutanan atau dipicu karena adanya sengketa penguasaan 

lahan. 

 

Hal lain yang terjadi sepanjang tahun 2004 adalah terjadi memanasnya kembali konflik-konflik 

hak dan kepentingan atas tanah yang menyangkut perkebunan. Gabungan Pengusaha 

Perkebunan (GPP) saat ini telah berhasil mendesak DPR RI untuk menyetujui Rancangan 

Undang-Undang Perkebunan, dan saat ini RUU tersebut telah disahkan oleh DPR RI. 

 

Bahkan saat ini GPP telah mendesak pemerintah dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat 

agar segera menindaklanjuti setiap permohonan perpanjangan SK Hak Guna Usaha, serta 

melakukan upaya pengamanan areal perkebunan dari gerakan reklaiming, artinya di dalam 

konflik perkebunan potensi untuk terjadinya kriminalisasi sangat besar. 

 

Melihat uraian tersebut, saat ini komunitas petani di berbagai wilayah di Jawa Barat terutama 

yang sedang terlibat konflik, baik itu konflik hutan dengan Perum Perhutani atau BKSDA dan 

konflik perkebunan baik dengan perusahaan pemerintah maupun dengan perusahaan swasta 

menghadapi ketidakpastian hukum atas kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah 

sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria. 

                                                 
22 Kompas 28 Mei 2004, hal 19 
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Lahirnya produk perundang-undangan serta kebijakan pemerintah menyangkut masalah 

kehutanan dan perkebunan semakin memojokan para petani yang sedang terlibat konflik 

penguasaan lahan. Disamping itu, buruknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 

lapangan telah menimbulkan terjadinya ketimpangan struktur penguasaan lahan. 

 

Dalam sektor kehutanan tidak ada kejelasan pendisribusian tanah. Pihak Perum Perhutani 

banyak melakukan klaim dengan hanya mendasarkan pada Berita Acara Tata Batas yang 

dilakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perhutani juga menyatakan bahwa hak 

pengelolaan atas seluruh areal hutan produksi yang berada di pulau Jawa adalah milik Perum 

Perhutani. Pernyataan tersebut pada dasarnya adalah pengabaian hak serta keberadaan 

masyarakat atau komunitas yang berada di sekitar hutan karena tanpa melalui proses 

inventarisasi kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan. 

 

Klaim Perum Perhutani tersebut banyak menimbulkan benturan di lapangan, karena di tanah-

tanah yang diklaim oleh Perum Perhutani banyak tanah garapan rakyat yang sudah digarap 

selama puluhan tahun. Sehingga banyak rakyat yang kehilangan lahan garapan. Kondisi seperti 

itu membuat gerakan reklaiming untuk mengambil alih lahan yang diklaim Perum Perhutani 

dewasa ini muncul di mana-mana. Berikut ini beberapa daerah tempat terjadinya gerakan 

reklaiming yang dilakukan oleh komunitas petani penggarap diantaranya Sukabumi (Daerah 

Tegal Buleud, Gunung Batu, Cibabi),  Ciamis (Selasari, Bagolo, Purbahayu, Margaharja, 

Cikujang), Tasikmalaya (Neglasari, Cikatomas), Garut ( Cigembong, Pangeureunan ) dan 

Cianjur (Angkola.) 

 

Begitu pula halnya dalam sektor perkebunan. Pendistribusian tanah negara lebih banyak 

diberikan  kepada pemegang SK Hak Guna Usaha, tanpa memperhatikan hak serta keberadaan 

aktivitas masyarakat diatas arela tersebut. Selama tahun 2004, jenis pelanggaran yang 

teridentifikasi telah dilakukan oleh pemegang SK HGU di Jawa Barat antara lain adalah : 

1. Pemegang HGU tidak melakukan penggarapan lahan, melainkan menyewakan lahan 

kepada masyarakat yang kemudian melakukan penggarapan lahan tersebut. (Kasus PT 

Condong di Cikandang Garut) 

2. Pemegang HGU melakukan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum di 

dalam SK HGU. (Kasus PTPN VIII di Cipunagara Subang, SK HGU diberikan untuk 

tanaman karet, kemudian di alih sewakan / overkontrak kepada PT Rajawali III untuk 

perkebunan tebu) 

3. SK HGU habis masa berlakunya, yang terjadi di banyak wilayah di Jawa Barat.  
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Disamping itu, banyak peraturan yang diabaikan oleh pemegang HGU  maupun oleh Badan 

Pertanahan Nasional dalam proses perpanjangan SK HGU, misalnya dalam proses perpanjangan 

SK HGU harus dilakukan konstatering report. Dalam konstaterin report diantaranya adalah 

peninjauan di lapangan untuk melihat kondisi obyektif perkebunan, termasuk melihat apakah 

di areal tersebut ada aktivitas masyarakat serta analisa tentang kebutuhan masyarakat sekitar 

terhadap lahan. Kenyataannya konstatering report tersebut dilakukan tanpa ada tinjauan di 

lapangan dan formalitas belaka. 

 

Buruknya administrasi pertanahan di Indonesia tentunya mengakibatkan kerugian di beberapa 

pihak terutama masyarakat apabila berhadapan dengan kepentingan pemodal dan kepentingan 

kekuasaan. 

 

Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi di desa Pangeureunan, berdasarkan SK Redistribusi 

Landreform tahun 1974, bahwa tanah di desa Pangeureunan  seluas 53,50 ha adalah 

merupakan tanah obyek redistribusi landreform. Pada tahun 1997 Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN menerbitkan SK No. 11 tahun 1997yang pada intinya mencabut secara 

sepihak hak atas tanah milik berdasarkan SK Redistribusi landreform tahun 1974. Kemudian 

pada tahun 1998 perusahaan Amerika PT Amoseas Inc, mendapat ijin lokasi atas tanah obyek 

redistribusi landreform, sebagai tanah pengganti bagi BKSDA atas tanah kehutanan di kawasan 

kawah kamojang yang digunakan PT Amoseas untuk melakukan aktivitas pengelolaan energi 

panas bumi. 

 

Contoh lain adalah yang terjadi atas Noel Pranolo dan Merry Suwirman, yang memiliki 

berdasarkan akta jual beli atas tanah, kemudian mendapat kesulitan dalam proses sertifikasi 

karena ada klaim dari TNI AU atas tanah tersebut, dasar klaim TNI AU adalah peta tahun 1976 

dan 1998, padahal kita semua tahu bahwa peta adalah bukan merupakan bukti kepemilikan 

tanah.  

 

Seluruh uraian diatas adalah bahwa kecenderungan yang terjadi selama tahun 2004 adalah 

tertutupnya akses masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alam, yang berawal dari 

lahirnya peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat semata-mata dibuat untuk 

kepentingan pemilik modal. 

 

D. PENGUSURAN PEDAGANG TRADISIONAL DAN  KAKI-LIMA 

Sepanjang tahun 2004, penggusuran masyarakat di perkotaan dan PKL mengalami lonjakan 

yang cukup besar. Penggusuran tersebut dipicu oleh beberapa hal, antara lain adalah : 
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D.1. Penggusuran pasar tradisional 

Arus globalisaisi yang semakin meningkat dewasa ini membuat perkembangan sektor usaha 

yang semakin pesat. Penanaman investasi dalam sektro usaha maupun jasa dilakukan secara 

besar-besaran baik investasi asing maupun domestik globalisasi melahirkan pola hidup 

konsumtif di masyarakat. 

 

Pemodal sangat tanggap mencermati gejala sosial yang muncul, maka usaha yang ditempuh 

untuk mengeruk keuntungan semakin gencar dilakukan dimana-mana. Pembangunan Mall, 

supermarket, apartemen dan hotel serta beberapa sarana usaha lain menjadi pilihan terutama 

di kota-kota besar seperti Kota Bandung. Bentuk penanaman modal serta pembangunan 

seperti itu melahirkan persoalan sosial. Kondisi obyektif di lapangan adalah pengadaan lahan 

untuk pembangunan dan penanaman modal seperti itu juga merugikan komunitas masyarakat 

tertentu. Contoh kongkrit adalah kasus yang menimpa para pedagang Pasar Antri Cimahi, 

ketika Pemkot Cimahi bermaksud untuk menata pasar antri tersebut akan dibangun Mall, 

mengakibatkan kerugian yang terjadi di komunitas pedagang pasar antri Cimahi. Satu sisi 

mereka tergusur dari pasar antri lama, dan untuk menempati pasar antri baru mereka 

keberatan dengan harga sewa kios yang dipandang terlalu mahal. 

 

Kasus yang sama terjadi juga di Ciroyom. Masyarakat yang telah lama menempati areal 

tersebut kemudian digusur dan diusir, karena diatas lahanm tersebut akan dibangun pusat 

perdagangan super block. Kasus lain adalah kasus pembanguna jalan layang Paspati yang 

melewati jalur pemukiman penduduk, yang pada intinya sama yaitu tidak adanya penghargaan 

terhadap masyarakat yang tanahnya terpakai oleh mega proyek tersebut. 

 

Pembangunan akhirnya telah menghempaskan komunitas masyarakat tertentu, tidak ada 

perlindungan dan jaminan hak masyarakat, padahal sudah seharusnya pemerintah memberikan 

jaminan perlindungan hak, baik hak atas tanah ataupun hak-hak lain yang muncul akibat 

adanya pembangunan di areal lahan milik masyarakat atau di areal lahan yang selama ini 

dikuasai oleh masyarakat. 

 

D.2. Penggusuran demi penataan kota. 

Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Barat pada umumnya sangat antusias dalam 

menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelanggar kebersihan, 

keindahan dan ketertiban lalu lintas. Salah satu pasal keputusan umumnya pula berisikan 

larangan mengalihkan fungsi trotoar selain diperuntukan bagi pejalan kaki, dan dilarang 

mengalihkan fungsi badan jalan selain dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Keputusan ini 

pada akhirnya dipergunakan sebagai legitimasi penggusuran, dimana pedagang kaki lima dan 
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kelompok masyarakat marjinal lainnya merupakan komunitas masyarakat yang paling sering 

menjadi korban karena dianggap menjadi penyebab permasalahan yang menyangkut 

ketertiban dan keindahan kota. 

 

Contoh kasus adalah tergusurnya komunitas pedagang kaki lima dari lahan mereka, seperti 

yang terjadi di Kota Bandung (PKL Tegallega) dan Tasikmalaya (Pasar Cikurubuk). Kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah di beberapa daerah pada satu sisi bermaksud untuk 

menyelesaikan permasalahan penataan kota, akan tetapi disisi lain kurang antisipatif terhadap 

dampak yang muncul dari adanya kebijakan tersebut.  

 

Pengambilan keputusan atau kebijakan seharusnya diikuti dengan dibukanya kesempatan yang 

luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi, terutama kelompok masyarakat rentan atau 

calon korban yang berpotensi menerima dampak dari keputusan tersebut.      

 

E. PHK DAN PELANGGARAN HAK BURUH.  

Persoalan yang menimpa komunitas buruh sepanjang tahun 2004, terutama mengenai 

perlindungan hak buruh antara lain menyengkut beberapa hal seperti outsourching, 

kriminalisasi, PHK masal, upah, buruh kontrak serta kebebasan berserikat. 

 

PHK Massal : 

Sepanjang tahun 2004, PHK massal banyak terjadi, misalnya ribuan karyawan PT DI, PHK 

tersebut diawali dengan adanya pengrumahan oleh pihak perusahaan, kemudian dilanjutkan 

dengan keputusan PHK. Selain di PT DI, juga terjadi di PT Alpha Jaya sebanyak 200 orang 

karyawan PT Alpha Jaya di PHK, dengan alasan kondisi perusahaan pailit. PT Kahatek Sweater 

juga mem-PHK 537 karyawan. Menurut sumber informasi media sekurang-kurangnya 150.000 

karyawan perusahaan tekstil di Jabar pada tahun ini di PHK. 

 

PHK massal selalu disertai dengan pemberian pesangon yang rendah dan tidak diberikannya 

hak-hak normatif pekerja. 

 

Outsourcing dan buruh kontrak : 

Dampak dari outsourcing dan buruh kontrak adalah timbulnya informalisasi hubungan kerja 

yang selanjutnya bermuara kepada lemahnya atau bahkan hilangnya tanggung jawab dari 

perusahaan terhadap para pekerja. 
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Undang-undang sendiri (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ternyata 

mengakomodir dua hal tersebut, tanpa diikuti dengan adanya pengawasan terhadap 

pelaksanaan buruh kontrak dan outsourcing.  

 

Fakta dilapangan terhadap pelaksanaan buruh kontrak ini terdapat penyimpangan dari 

peraturan yang berlaku, bahkan ada beberapa pekerja yang sudah bertahun-tahun  bekerja 

tetapi statusnya masih buruh kontrak dan tidak diangkat sebagai buruh tetap. Dampaknya 

adalah tidak dipenuhinya hak-hak normatif dari pekerja tersebut. 

 

Outsourcing sendiri menjadi fenomena saat ini, banyak sekali kita jumpai perusahaan 

penyedia jasa keamanan (security service) dan jasa kebersihan (cleaning service), yang 

menyediakan jasa itu kepada beberapa perusahaan lain. Sedangkan status si pekerja bukan 

karyawan perusahaan pengguna jasa melainkan karyawan perusahaan penyedia jasa. Dari pola 

outsourcing seperti ini jelas sangat merugikan pekerja. 

 

Pabrik-pabrik tekstil dan garment di beberapa daerah di Kota Bandung, misalnya di Majalaya, 

Rancaekek dan Solokan Jeruk melakukan outsourcing akan tetapi dengan pola yang berbeda, 

misalnya perusahaan tersebut menyerahkan pembuatan produk setengah jadi kepada home 

industri atau perorangan dan proses finishing baru dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. 

Hal tersebut adalah merupakan upaya tidak fair dari perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan menitikberatkan kepada kesepakatan yang tidak 

berimbang antara perusahaan dan pihak home industri atau perorangan, disisi lain 

pemanfaatan tenaga kerja menjadi sangat minim. 

 

Sehingga ada dua tipe praktek outsourcing yang pertama adalah outsourcing pekerjaan dan 

saat ini banyak berkembang outsourcing sumberdaya manusia.  

 

Upah : 

Setelah berlangsungnya era otonomi daerah terjadi desentralisasi pemberlakuan upah 

minimum, yaitu dengan memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menentukan besaran upah minimum dan kemudian dituangan dalam SK Gubernur. 

Seringkali pemberlakuan upah tesebut justru merugikan pihak pekerja. Sepanjang tahun 2004 

ini, aksi buruh menuntut kenaikan upah dan hak normatif lainnya begitu gencar dilakukan oleh 

serikat-serikat buruh, akan tetapi tetap saja kondisi upah minimum memprihatinkan. 
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Saat ini upah minimum kota Bandung sebesar Rp 642.590,- Cimahi Rp 601.000, Kab Sumedang 

untuk kawasan Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung dan Pamulihan Rp 592.500,- untuk daerah 

lainnya sebesar Rp 410.000,-  

Sementara ini serikat buruh yang ada di wilayah Bandung Raya mengajukan kenaikan upah 

minimum, dengan alasan bahwa penentuan Upah Minimum di atas dibuat oleh Dewan 

Pengupahan dengan merujuk kepada Standar Kebutuhan Hidup Minimum. 

 
Berdasarkan survey upah buruh dan survey harga pasar yang dilakukan oleh LBH 
Bandung dengan berpijak kepada Standar Kebutuhan Hidup Layak, maka nilai nominal 
upah minimum tersebut ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 
seorang buruh secara layak.  
 
Selama ini Desakan dilakukan oleh serikat-serikat buruh agar penentuan Upah 
Minimum didasari kepada Standar kebutuhan hidup layak.  
 
Kebebasan Berserikat : 

Disatu sisi undang-undang telah memberikan peluang kepada buruh untuk bebas berserikat, 

akan tetapi disisi lain kebebasan berserikat ini sangat tidak disukai oleh pihak perusahaan, 

karena dengan adanya serikat pekerja, para buruh akan mempunyai posisi tawar yang cukup 

kuat, serta setiap ada permasalahan menyangkut ketenagakerjaan yang terjadi terhadap 

buruh bukan lagi merupakan permasalahan personal akan tetapi merupakan permsalahan 

bersama seluruh anggota serikat. 

 

Di PT AKA, kebebasan berserikat yang digalang oleh para pekerja mendapat halangan yang 

besar dari perusahaan, upaya buruh untuk mendirikan serikat ini kemudian dihalangi dengan 

cara yang tidak fair, misalnya dilakukan PHK bahkan kriminalisasi terhadap buruh. 

 

Hal tersebut juga terjadi di PT TELKOM, perusahaan telekomnikasi tersebut juga telah 

melakukan PHK sepihak terhadap beberapa orang karyawan TELKOM yang dulunya diduga 

terlibat dalam serikat pekerja yang menjadi underbouw-nya Partai Komunis Indonesia. 

 

Dari kasus kasus tersebut telah nampak bahwa tidak adanya upaya lebih serius dari 

pemerintah untuk betul-betul memberikan kebebasan berserikat bagi buruh. Di satu sisi 

peraturan telah mengakomodir tentang kebebasan berserikat, disisi lain tidak adanya tindakan 

serius terhadap pihak-pihak yang menghalangi kebebasan berserikat terutama apabila pihak 

tersebut adalah pemegang modal. 
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Kriminalisasi Buruh : 

Kriminalisasi buruh bisanya dilakukan untuk menghambat komunitas buruh dalam melakukan 

tuntutan hak normatif. Kriminalisasi sering dilakukan terhadap komunitas buruh yang sedang 

melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak buruh. 

 

Efek dari kriminalisasi buruh adalah adanya pencitraan negatif yang muncul di masyarakat 

terhadap para buruh, sehingga terbangun opini bahwa aksi buruh selalu saja diikuti dengan 

tindakan anarkhis, dll. 

 

Hal lain dari kriminalisasi adalah upaya pengusaha untuk menggeser konflik yang semula 

adalah konflik mengenai pemenuhan hak normatif buruh mejadi persoalan pidana. Artinya 

mengalihkan konflik dari buruh secara kolektif vs perusahaan menjadi buruh secara personal 

vs negara. Dengan sendirinya ada perlindungan dari negara terhadap kepentingan perusahaan. 

 

Kriminalisasi buruh yang terjadi sepanjang tahun 2004, contohnya adalah kasus yang menimpa 

Yayan dan obing, dua orang buruh Kahatek sweater yang saat itu bersama kawan-kawan buruh 

lainnya sebanyak 537 orang tengah memperjuangkan hak normatifnya sehubungan adanya PHK 

massal di perusahaan tempat dia bekerja. Karena terprovokasi akhirnya Yayan dan Obing 

melakukan pemukulan akhirnya terjerat oleh pasal pidana. 

 

Kriminalisasi terhadap buruh adalah merupakan imbas dari semua tindakan untuk menuntut 

perlindungan hak yang dilakukan oleh buruh saat berhadapan dengan perusahaan. 

 

Intinya adalah, sepanjang tahun 2004 perlindungan hak-hak buruh masih saja merupakan 

isapan jempol. Berbagai penyimpangan dilakukan oleh pihak perusahaan, disamping itu 

peraturan yang ada memang sangat tidak berpihak kepada kepentingan buruh. 

 

Pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak buruh juga masih 

sangat minim, bahkan ada kesan pemerintah mengabaikan atau mendiamkan setiap persoalan 

yang terjadi kepada keum buruh.     

 

F. PELANGGARAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN 

Beberapa pelanggaran hak anak dan perempuan yang menonjol yang terjadi di Jawa Barat 

sepanjang tahun 2004 antara lain adalah berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang 

berkonflik dengan hukum (AKH), eksploitasi anak menjadi buruh dan Pekerja Seks Komersial 

(PSK), serta perdagangan anak dan perempuan (trafficking)  
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F.1. Pelanggaran hak anak konflik hukum (AKH) 

Di Indonesia, sekitar 4.000 anak setiap tahun menjalani proses hukum tanpa pendampingan 

hukum yang memadai. Anak-anak berusia dibawah 18 tahun yang berkonflik dengan hukum 

telah menjalani proses penyidikan seperti lazimnya pada orang dewasa, termasuk proses 

interogasi yang sering diwarnai kekerasan. Begitu pula ketika ditahan, anak-anak tersebut 

dicampur dengan tahanan dewasa, padahal seharusnya mereka diperlakukan berbeda sejak 

tahap pemeriksaan di kepolisian. 

 

Dari jumlah sekitar 4.000 anak usia dibawah 18 tahun yang diseret ke pengadilan tersebut, 

sekitar 90 % ditahan dan 88 % diantaranya dipenjara selama satu tahun. Sebanyak 73 % karena 

melakukan kenakalan anak-anak dan sebanyak 42 % nya dipenjara bersama orang dewasa.23 

 

Statistik tersebut sangat memperihatinkan dengan mengingat bahwa Jawa Barat menduduki 

tempat kedua tertinggi di Indonesia setelah Jakarta untuk kasus anak yang konflik dengan 

hukum (AKH).24 

 

F.2. Eksploitasi buruh anak 

Sekitar 25.000 anak di Kota Bandung bekerja dan tereksploitasi di sektor formal maupun 

informal25. Hal ini karena lemahnya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terhadap 

perlindungan pekerja anak. Pasal 67, 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan justru melemahkan batasan usia minimum anak yang diatur Undang-undang 

Ketenagakerjaan sebelumnya. 

 

F.3. Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak 

Pekerja Seks Komersial (PSK) anak di Jawa Barat ternyata sudah menjadi fenomena gunung es, 

karena sangat jarang dilakukan pendataan terhadap jumlah PSK Anak. Data dari Kantor Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2003 menyebutkan terdapat sekitar 300 tempat prostitusi 

terbuka di Jawa Barat dengan jumlah PSK sebanyak 6.276 orang. Dari jumlah tersebut jumlah 

PSK anak yang berusia di bawah usia 18 tahun adalah sebesar 30 %, atau sekitar 1.800 anak.   

 

F.3. Perdagangan Anak dan Perempuan 

Jawa Barat ternyata telah menjadi pemasok perdagangan perempuan dan anak-anak terbesar 

di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat26 . Adapun daerah yang sangat rentan terhadap 

                                                 
23 Hasil Analisis Situasi Peradilan Anak di Indonesia yang dilaksanakan Unicef dan Universitas Indonesia 
24 Survei Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 
25 Data Yayasan Bahtera Jawa Barat 
26 Hasil penelitian Institut Perempuan dan Universitas Padjadjaran, Bandung 
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tindak pidana trafficking adalah Bandung, Indramayu, Cirebon dan sejumlah daerah lainnya di 

Jawa Barat .27 

 

Korban yang paling rentan untuk menjadi korban trafficking adalah anak dan perempuan dari 

keluarga miskin, perempuan dipedesaan, anak atau perempuan putus sekolah dan yang 

mencari pekerjaan. Kerentanan posisi perempuan antara lain terlihat dari hasil survey tentang 

tingkat pendidikan perempuan di kota Bandung. Diperoleh data bahwa 46% dari 1.062.540 jiwa 

populasi perempuan di Bandung tidak bersekolah. Sekitar 70% diantaranya bekerja di sektor 

grass root pada sektor perdagangan, industri dan jasa. Tingkat pendidikan perempuan 

umumnya adalah Sekolah Dasar, yaitu sebesar 45,83% 28 . Mencermati data yang terdapat di 

kota Bandung saja kita dapat menilai bahwa posisi perempuan miskin demikian lemah dan 

sangat rentan menjadi korban tindak pidana trafficking. 

 

Belum adanya tindakan konkrit dari pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang tidak 

dapat ditolerir, dengan mengingat bahwa Pemerintah R.I telah mengeluarkan Kepres No.88 

Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, 

sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya hanya tinggal membuat rencana aksi 

daerah yang sifatnya lokal. 

 

G. HAK MASYARAKAT MISKIN JAWA BARAT DIJARAH OLEH KORUPTOR 

Korupsi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum, politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya di Negara Republik Indonesia selama bertahun-tahun. Jawa Barat, sebagai salah 

satu propinsi dari Negara Republik Indonesia juga terjangkit penyakit korupsi yang cukup akut. 

Korupsi di Jawa Barat seolah menjadi kosa kata yang terintegrasi secara inheren dalam 

pengelolaan pemerintahan di Jawa Barat. Telah menjadi rahasia umum bahwa korupsi terjadi 

pada setiap level pemerintahan dan cabang-cabang dari pemerintahan tersebut (eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif). 

 

Reformasi yang dicanangkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat pada 1998, ternyata tidak 

membawa pengaruh yang cukup berarti pada perbaikan tata pengelolaan pemerintahan di 

Jawa Barat. Aroma Money Politics dalam ajang pemilihan kepala daerah di Jawa Barat hanya 

menjadi “bau” yang diketahui oleh banyak orang tetapi sulit untuk mendapatkan pelaku-

pelaku money politics tersebut.  

 

                                                 
27 Catatan Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) 
28 Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 
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Korupsi juga dilakukan oleh para wakil rakyat yang duduk dalam DPRD Propinsi dan  

Kota/Kabupaten tanpa ada rasa malu. Kasus Dana Kaveling menjadi kasus korupsi yang dapat 

dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara konspiratif oleh DPRD 

Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Jawa Barat. Dana APBD Pos 2.1.4 yang seharusnya 

dipergunakan untuk kepentingan rakyat miskin malah dijadikan uang untuk pembelian 

tanah/kaveling untuk anggota DPRD Propinsi Jawa Barat. 

 

Untuk prestasi dalam hal korupsi, propinsi Jawa Barat menduduki ranking yang tergolong tinggi 

di seluruh Indonesia dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 466 milliar. Dan dari 

setiap kasus korupsi tersebut, manipulasi dana APBD tersebut menduduki tempat teratas 

dalam kasus korupsi di propinsi Jawa Barat dengan nilai total RP. 62 milliar29.  

 

Bandung juga seolah tidak mau ketinggalan dalam pengelolaan korupsi di Jawa Barat. Bandung 

seakan telah ditakdirkan untuk menjadi tempat paling nyaman bagi koruptor di Propinsi Jawa 

Barat dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 251 Milyar30.  

 

Nilai kerugian negara tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan fenomena gunung es. 

Korupsi sebagai penyakit akut dan menahun juga masih terjadi dalam level yang paling rendah 

seperti pengurusan surat-surat publik seperti KTP, SIM, Surat Nikah, Akta Kelahiran, dll. 

Birokrasi yang tertutup dan sangat tidak efisien menjadi ladang subur untuk “memeras” 

masyarakat dan sekaligus juga “melupakan” fungsi pelayanan publik dari pemerintahan. Dan 

dalam level yang tinggi, korupsi melibatkan unsur legislatif dan eksekutif, terutama dalam hal 

penyusunan anggaran. Kreatifitas anggota DPRD dan aparat pemerintah daerah dalam 

penyusunan APBD tidaklah patut untuk dipuji. 

    

G.1. Bendungan Jatigede: Monumen Korupsi di Jawa Barat 

Pembangunan bendungan Jatigede dapatlah dinyatakan dengan tegas sebagai monumen 

korupsi terbesar di Jawa Barat dan berakibat langsung pada tidak terpenuhinya berbagai hak-

hak dasar masyarakat dan juga kematian hak-hak perdata masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah secara melawan hukum. 

 

Pembangunan bendungan Jatigede yang direncanakan sejak 1963 baru mulai dibangun pada 

1975. Pembebasan lahan pada awalnya dilakukan di dusun Jatigede Kulon, desa Cijeunjing, 

                                                 
29 Database West Java Corruption Watch 
30 Database West Java Corruption Watch 
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kecamatan Cadasngampar, kabupaten Sumedang31. Tepat di dusun ini (calon) bendungan 

Jatigede dibangun. 

 

Proses pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam proyek 

pembangunan bendungan Jatigede terindikasi telah dikorupsi sejumlah Rp 

6.127.460.255,0032. Indikasi korupsi tersebut diketahui melalui pengecekan langsung ke 

masyarakat mengenai pembayaran yang diterima oleh mereka serta melakukan kroscek 

terhadap fasilitas umum yang dijanjikan pemerintah terhadap masyarakat. 

 

Ketidaksesuaian harga ganti rugi terhadap harga lahan yang diterima oleh masyarakat bahkan 

bertentangan dengan ketetapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Sumedang No : 

SK No 590/SK 45/Ag/1985 tanggal 7 Maret 1985 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam 

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dan SK No 604/SK. 186-PUK/1984 tanggal 8 

Agustus 1984 tentang Penetapan Harga Dasar Pembebasan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sumedang. 

 

Proses pembebasan lahan inipun masih bermasalah dengan ditemukannya sumber hukum 

penyebab kematian perdata dari masyarakat korban bendungan Jatigede ini. SK Gubernur 

Jawa Barat No 181.1/SK 1267-Pem. Um/81 telah menjadi sumber dari kematian perdata 

masyarakat tersebut dan sekaligus sumber malapetaka tidak terpenuhinya hak-hak dasar 

masyarakat. SK Gubernur ini diterbitkan sebelum seluruh proses pembebasan lahan telah 

selesai dilakukan dan berakibat tidak dapat dibangunnya fasiltas umum dan fasilitas sosial 

yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Bahkan SK Gubernur ini juga tidak hanya melarang 

masyarakat memindahkan hak miliknya tetapi juga melarang masyarakat melakukan perbaikan 

atas rumahnya.   

 

Ditengah-tengah derasnya tuntutan pemberantasan korupsi, pemerintah propinsi Jawa Barat 

bersama-sama pemerintah kabupaten Sumedang tampaknya tidak tersentuh oleh Hukum 

bahkan dengan gagah menyatakan bahwa seluruh proses ganti rugi telah selesai secara 

administratif dan tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh pemerintah33. 

 

 

 

 

                                                 
31 Sekarang bernama desa Jatigede, kecamatan Jatigede 
32 Nilai korupsi ini masih “terlampau sedikit” dibandingkan dengan indikasi nilai korupsi yang ditemukan 
oleh Tim Pencari Fakta LBH Bandung 
33 Laporan kasus LBH Bandung 
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G.2. Wakil Rakyat = Koruptor ? 

Perbuatan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam Pemilu 1999 patut mendapatkan pujian. 

Setelah terpilih menjadi wakil rakyat dalam Pemilu yang demokratis, nampaknya para wakil 

rakyat tersebut mempunyai keahlian yang dilarang untuk diajarkan di Universitas/Sekolah 

Tinggi, yaitu keahlian untuk melakukan manipulasi APBD demi memperkaya diri sendiri dengan 

cara-cara yang “legal”. 

 

Meskipun beberapa pengamat menyatakan bahwa proses penyelesaian secara hukum adalah 

langkah tepat, tetapi diakui bahwa secara normatif akan sulit diperkarakan. Hal yang paling 

penting adalah bahwa secara politis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD 

mempunyai dampak yang jauh lebih besar, karena dilakukan oleh lembaga yang seharusnya 

melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan34. 

 

Kasus yang dikenal dengan nama Kaveling-Gate yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Jawa Barat 

bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat merupakan manipulasi dana APBD 

terbesar di Jawa Barat. Kasus yang mulai mencuat sekitar Juli 2002 dan pada awalnya 

ditemukan indikasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sebesar RP. 25 milliar. Kemudian 

jumlah ini berkembang menjadi senilai Rp. 33,4 milliar. Dana sebesar itu menurut para wakil 

rakyat di DPRD Propinsi Jawa Barat adalah untuk pembelian kaveling rumah dan untuk 

membayar pajak serta biaya administrasi kaveling. Anggota DPRD Jawa Barat bahkan merasa 

perlu untuk melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negari untuk menjelaskan bahwa 

uang yang diterima oleh anggota DPRD adalah “sah” karena melalui APBD dan sudah 

dipertanggungjawabkan dan murni hal anggota DPRD. Sampai saat ini baru tersangka H. Kurdi 

Mukri, SH yang akan diajukan ke Pengadilan35. 

 

Sementara itu di DPRD Kota Bandung, 28 wakil rakyat hasil Pemilu 1999 bersama Pemerintah 

Kota Bandung malah ribut membahas usulan Pemerintah Kota Bandung tentang pelimpahan 

250 kendaraan milik Pemerintah Kota Bandung untuk dibeli oleh ke-28 anggota DPRD Kota 

Bandung tersebut. Persoalan ini menjadi kontroversi dan dipertanyakan oleh banyak kalangan. 

Tetapi meskipun DPRD membentuk Panitia Khusus membahas soal pelimpahan 250 kendaraan 

tersebut, DPRD Kota Bandung malah sudah menyatakan menyetujui terhadap usulan 

pelimpahan tersebut.  

 

                                                 
34 Pikiran Rakyat, 20 Agustus 2004, Hal 1 
35 Laporan kasus LBH Bandung 
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Belum selesai satu soal, DPRD Kota Bandung hasil Pemilu 1999 telah diindikasikan oleh BIGS36 

melakukan manipulasi anggaran belanja DPRD37. Perbuatan ini bahkan diakui oleh salah 

seorang anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan dengan berdalih bahwa dana 

observasi dan penyuluhan bagi anggota DPRD Kota Bandung tidak memerlukan laporan 

tertulis38. Salah seorang pimpinan DPRD Kota Bandung menyatakan bahwa dana observasi 

dikarenakan banyaknya permohonan dana dari masyarakat ataupun konstituennya, sehingga 

tampak bahwa anggota DPRD seperti sinterklas tanpa harus memberikan kejelasan soal alokasi 

dan peruntukkannya39. 

 

Sementara di DPRD Kabupaten Ciamis, pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis telah dijadikan 

tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ciamis dalam kasus penyalahgunaan anggaran keuangan 

DPRD. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis menyatakan bahwa sebagian 

pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Ciamis telah menyalahi Peraturan Pemerintah No 110 

Tahun 2002 tentag Anggaran dan Kedudukan Keuangan DPRD. Tetapi Wakil Ketua DPRD Ciamis 

berkilah dengan menyatakan bahwa semua pengeluaran di DPRD Ciamis sudah dilakukan sesuai 

mekanisme hukum yang berlaku. Korupsi ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 

Rp. 4,081 milliar40. Tetapi berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP41, total kerugian 

negara berubah menjadi RP. 5,2 milliar. Hal ini karena ditemukannya lagi beberapa 

pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan42. 

 

Sementara di Kabupaten Garut, anggota DPRD Kabupaten Garut juga melakukan manipulasi 

terhadap anggaran keuangan DPRD Garut sebesar Rp. 6,6 milliar43. Dari hasil pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut, maka Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut 

dinyatakan sebagai tersangka44.  

 

Di Cirebon, 30 anggota DPRD Kota Cirebon dan mantan Walikota Cirebon telah dijadikan 

tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cirebon dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Cirebon45. 

Tetapi sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon yang dijadikan tersangka, menyatakan bahwa 

Kejaksaan Negeri Cirebon telah bersikap diskriminatif dengan belum memeriksa anggota DPRD 

                                                 
36 Bandung Institute of Governance Studies 
37 Anggaran belanja DPRD ini termasuk dalam APBD Kota Bandung 
38 Kompas 16 Juni 2004, hal 18 
39 Pikiran Rakyat 17 Juni 2004, hal 1 
40 Kompas 25 Maret 2004 
41 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 
42 Pikiran Rakyat 31 Mei 2004, hal 6 
43 Kompas 27 Mei 2004, hal 19 
44 Kompas, 28 Mei 2004, hal 19 
45 Kompas, 9 Juni 2004, hal 18 
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Kota Cirebon dari Fraksi TNI/POLRI dan mempertanyakan kejelasan status dari Wakil Walikota 

Cirebon.46 

 

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang pada akhir masa jabatannya juga ikut meributkan uang 

“Kadeudeuh” yang tidak ada dasar hukumnya47. Menurut hitungan anggota DPRD Kabupaten 

Sumedang, tiap orang berhak mendapatkan uang Kadeudeuh sebesar RP. 25 juta /orang 

sehingga total yang diperlukan sejumlah Rp. 885 juta48. Belum selesai pembahasan soal uang 

Kadeudeuh tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sumedang kini juga diliputi dugaan korupsi 

sebesar Rp. 2, 039 milliar. Bahkan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang menyatakan 

bahwa hal tersebut adalah kejahatan anggaran, tetapi dengan berdalih bahwa Gubernur, BPK, 

dan Bawasda49 tidak melakukan pembatalan dari pos anggaran tersebut.50  

 

Di Kabupaten Indramayu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu telah dijadikan tersangka karena 

melakukan korupsi sebesar RP. 184 juta. Indikasi ini ditemukan oleh Polda Jawa Barat setelah 

menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Barat. BPKP menyimpulkan bahwa Ketua DPRD 

Kabupaten Indramayu tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran dari penggunaan dana 

bantuan partai dari pemerintah tersebut51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Pikiran Rakyat, 31 Juli 2004, hal 5 
47 Uang ini adalah uang jasa yang menurut anggota DPRD diberikan pada setiap anggota DPRD pada 
masa akhir jabatannya 
48 Pikiran Rakyat, 13 Januari 2004 
49 Badan Pengawasan Daerah 
50 Pikiran Rakyat, 24 Jni 2004, hal 6 
51 Pikiran Rakyat, 29 Mei 2004, hal 1 
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BAB V 
PERNYATAAN KEUANGAN 

 

A.   Pendanaan 

Pada 2004, pendanaan yang diperoleh LBH Bandung dibedakan menjadi dua jenis 
pendanaan yaitu: pendanaan dari organisasi non pemerintah lainnya dan pendanaan 
dari masyarakat sejumlah Rp. 910.244.245,00 

B.   Penggunaan 

Pendanaan yang datang dari organisasi non pemerintah lainnya secara prinsip 
dipergunakan untuk kepentingan kegiatan penanganan kasus dan non penanganan 
kasus selain itu juga dipergunakan untuk menutupi biaya operasional organisasi. 

Sementara itu pendanaan yang berasal dari masyarakat secara prinsip hanya 
dipergunakan untuk kegiatan penanganan kasus.   

C.   Aset 

Semua aset yang ada dan dimiliki oleh LBH Bandung berada dibawah LBH Bandung 
Asset Management Unit.  

SUBYEK JUMLAH 

PENDAPATAN   
Pendanaan dari Ornop Lain   
YLBHI untuk Program 15.000.000,00
YLBHI untuk Support 4.000.000,00
TIFA untuk Program 79.474.000,00
TIFA untuk Support 186.021.834,00
WRC untuk Support 20.539.350,00
CETRO untuk Program 361.146.961,00
CLAF untuk Program 59.120.600,00
OXFAM untuk Program 113.366.500,00
OXFAM untuk Support 54.000.000,00
PIRD untuk Program 5.000.000,00
Sumbangan Masyarakat untuk Kasus 12.575.000,00
TOTAL PENDAPATAN 910.244.245,00
    
PENGELUARAN   
Personil   
WRC untuk Support 20.539.350,00
OXFAM untuk Support 31.500.000,00
Sekretariat 83.001.834,00
PBH 87.000.000,00
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Karyawan 21.210.000,00
Sub Total Pengeluaran 243.251.184,00
    
Operasional   
YLBHI untuk Program 13.039.900,00
TIFA untuk Program 28.028.050,00
CETRO untuk Program 361.146.961,00
Claf untuk Program 59.120.600,00
OXFAM untuk Program 98.977.730,00
PIRD untuk Program 5.000.000,00
Sumbangan Masyarakat untuk Kasus 3.571.125,00
Sub Total Pengeluaran 568.884.366,00
    
TOTAL PENGELUARAN 812.135.550,00

SALDO 98.108.695,00
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari LBH Bandung 
kepada masyarakat luas tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan sepanjang 
2004.  
 
LBH Bandung berhasrat di masa mendatang untuk dapat terus meningkatkan 
pelayanannya kepada masyarakat sesuai dengan mandat sosial yang telah diperoleh 
dari masyarakat. LBH Bandung juga berharap bahwa di tengah-tengah keterbatasannya 
pada saat ini tetap dapat memberikan kerja-kerja yang dampaknya dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat. Dan terakhir, LBH Bandung berharap agar pembaharuan 
hukum yang sedang terjadi benar-benar sesuai dengan kehendak dan keinginan dari 
masyarakat luas dan tidak lagi didasarkan pada pendapat, perspektif, keinginan dari 
birokrasi dan pemodal.  
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