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KATA PENGANTAR

Buku yang Anda pegang saat ini merupakan panduan dalam melakukan 
advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Buku panduan ini 

menyajikan bukan hanya aturan normatif mengenai bagaimana masyarakat 
dapat mengakses haknya tetapi juga pembelajaran di lapangan, bagaimana 
aturan tersebut dapat efektif dijalankan. Pembelajaran di lapangan tersebut 
didapatkan dari kegiatan pusat pembelajaran bagi komunitas di Kabupaten 
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang coba dikembangkan oleh 
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Banyaknya jumlah konsesi pertambangan dan perkebunan di Kabupaten 
Barito Timur, yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup, menimbulkan konflik terhadap masyarakat yang ada di sekitar konsesi. 
Seringkali, masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan untuk melakukan 
upaya, baik hukum maupun nonhukum terhadap dampak yang diakibatkan 
aktivitas pertambangan maupun perkebunan. Langkah-langkah yang biasanya 
dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan 
pertambangan maupun perkebunan biasanya yaitu penyampaian di forum 
terbuka yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak 
cukup efektif untuk meredam persoalan yang dihadapi masyarakat yang 
tinggal di sekitar konsesi.

Terkadang, upaya-upaya dalam menghadapi persoalan terkait masalah 
lingkungan hidup coba disampaikan kepada institusi yang berwenang seperti 
Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten, namun seringkali tidak ada 
tindakan lanjut dari instansi tersebut dalam menerima pengaduan masyarakat. 
Ada dua hal yang menyebabkan pengaduan masyarakat tidak ditangani. 
Pertama, dari faktor Dinas Lingkungan Hidup yang seringkali tidak memiliki 
sumber daya manusia yang cukup maupun keinginan yang kuat untuk 
melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, dari faktor pengadu itu 
sendiri yang mengadukan persoalan tanpa didukung bukti yang cukup kuat.

Dari temuan di lapangan tersebut, ICEL dan masyarakat mulai menjalankan 
skema pusat pembelajaran bagi komunitas dengan melakukan diskusi 
secara berkala untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi komunitas 
kemudian melakukan upaya hukum terhadap persoalan tersebut. Dikarenakan 
keterbatasan yang dimiliki ICEL, persoalan yang didampingi merupakan 
persoalan yang sifatnya komunal seperti kasus lingkungan hidup yang 
menimbulkan banyak orang. Dari proses pendampingan tersebut, komunitas 
diharapkan dapat belajar melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam 
melakukan advokasi sehingga dapat direplikasi apabila komunitas lain 
menghadapi persoalan serupa. Dari proses pendampingan itu juga, dapat 
dipelajari juga strategi-strategi advokasi yang cukup efektif dan tidak dalam 
mengupayakan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pengalaman tersebut, ICEL mencoba untuk merampungkan 
pengalaman praktik advokasi dan juga aturan normatif di dalam buku panduan 
untuk mendukung aktivitas advokasi masyarakat di sekitar perkebunan dan 
pertambangan. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis 
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bagi masyarakat untuk menerapkan hal-hal yang dibahas dan dipraktikkan 
dalam kegiatan pusat pembelajaran untuk komunitas sehingga ketika 
ditemukan pelanggaran dari perusahaan perkebunan maupun pertambangan, 
atau pun juga praktek kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, 
masyarakat mengetahui langkah-langkah awal yang dapat dilakukan. Bukan 
hanya itu, buku ini juga memuat hal-hal pendukung yang dapat memperkuat 
langkah advokasi masyarakat seperti hak mengakses hak atas lahan maupun 
hutan masyarakat.

Selanjutnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya buku 
panduan ini dapat dirampungkan. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa karena rahmatNyalah buku ini dapat dipegang oleh para pembaca. Kami 
ucapkan juga banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu 
penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama 
Masyarakat Adat Dayak Ma’anyan, yang dari pembelajaran yang kami dapat 
dari merekalah, buku ini dapat disusun. Akhir kata, semoga buku ini dapat 
membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat, tertama yang tinggal di 
sekitar kawasan konsesi sumber daya alam, untuk mengakses haknya atas 
informasi, partisipasi, dan keadilan.

Jakarta, Agustus 2017

Tim Penyusun
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PENDAHULUAN

Aktivitas industri yang 
berbasis lahan seperti 

pertambangan dan perkebunan 
di Provinsi Kalimantan Tengah, 
khususnya di Kabupaten Barito 
Timur, berpotensi menimbulkan 
berbagai dampak terhadap 
masyarakat, utamanya dampak 
sosial ekonomi dan kerusakan 
lingkungan hidup. 

Kabupaten Barito Timur 
merupakan kabupaten 
dengan jumlah izin konsesi 
pertambangan terbanyak di 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
Data dari Tim Koordinasi dan 
Supervisi Mineral dan Batubara 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Korsup Minerba KPK) 
menunjukkan bahwa hingga 
tahun 2017 terdapat 166 izin 
usaha pertambangan (IUP) di 
Kabupaten Barito Timur. 

Izin usaha pertambangan 
tersebut terdiri dari 102 IUP 
Eksplorasi dan 64 IUP Operasi 
Produksi. Dari 64 IUP yang sudah 
mencapai tahap operasi produksi 
ini, ternyata hanya 40 IUP Operasi 
Produksi yang sudah berstatus 
clean and clear. 

Ini artinya masih ada 24 IUP 
Operasi Produksi atau  sekitar 
satu per tiga dari IUP tersebut 
yang belum berstatus clean and 
clear. Sedangkan dari 102 IUP 

Eksplorasi yang ada, hanya 27 di 
antaranya yang sudah berstatus 
clean and clear. 3

Data di atas menunjukkan 
bahwa ada 99 IUP, baik pada 
tahap eksplorasi maupun 
operasi produksi yang masih 
belum berstatus clean and 
clear. Lebih jauh lagi, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa 99 
IUP di Kabupaten Barito Timur 
belum memenuhi persyaratan 
administratif, teknis, dan 
kewilayahan, termasuk masalah 
tumpang tindih lahan. 

Sedangkan dari sektor 
perkebunan, dari data Satuan 
Tugas Pemberantasan Mafia 
Hukum serta Kementerian 
Kehutanan, sebanyak 891 
perusahaan merupakan bagian 
dari 967 perusahaan bermasalah 
yang beroperasi di Kalimantan 
Tengah sejak 1999. Sebanyak 352 
adalah perusahan perkebunan 
yang mengelola 4,6 juta hektar 
lahan. Sisanya 615 adalah 
perusahaan pertambangan yang 
mengelola 3,7 juta hektare lahan. 

Dari 352 perusahan perkebunan 
perkebunan itu, hanya 67 
unit yang mengelola 800 ribu 
hektar lahan yang memiliki izin 
pelepasan kawasan hutan. Dari 
615 perusahaan pertambangan, 
3 Data Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara 
KPK per 2017
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hanya 9 perusahaan yang 
mengelola 30 hektar lahan 
memiliki izin penggunaan 
kawasan hutan sesuai ketentuan 
perundang-undangan.4

Berdasarkan fakta-fakta 
mengenai pelanggaran 
perusahaan perkebunan 
dan pertambangan tersebut, 
keberadaan perusahaan 
pertambangan ataupun 
perkebunan menimbulkan 
dampak laten (dampak yang 
tidak disadari) pada pelanggaran 
terhadap hak asasi masyarakat 
yang tinggal di sekitar konsesi. 
Sungai yang tercemar, lubang 
tambang yang dibiarkan, dan 
penyerobotan lahan merupakan 
pelanggaran-pelanggaran yang 
sering dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan dan pertambangan. 

Pelanggaran yang dilakukan 
tersebut seringkali 
mengakibatkan kebun 
masyarakat rusak,  masyarakat 
kehilangan lahan produktifnya, 
masyarakat jatuh ke lubang 
tambang hingga luka-luka 
bahkan meninggal, dan lain 
sebagainya. 

Modus pelanggaran yang 
dilakukan perusahaan bukan 
hanya terhadap ketaatan 
perusahaan dalam menjalankan 
kewajibannya dalam menjalankan 

4 https://www.tempo.co/read/
news/2011/02/01/090310512/891-pertamban-
gan-dan-perkebunan-kalimantan-tengah-ilegal#CVWWSE-
F15Ze2bGop.99, 

usaha, tetapi juga banyak 
ketentuan administrasi yang 
dilanggar seperti perusahaan 
perkebunan atau pertambangan 
yang tidak mempunyai izin untuk 
melakukan usaha. 

Pemerintah daerah yang 
harusnya berfungsi sebagai 
pengawas tidak bertindak 
untuk melakukan penegakan 
hukum demi melindungi 
hak-hak masyarakat. Tidak 
mendapatkan keadilan yang 
menimbulkan keresahan, 
dikarenakan minimnya akses 
informasi  untuk memperoleh 
akses keadilan, masyarakat 
seringkali melakukan tindakan 
non-hukum seperti melakukan 
aksi demonstrasi maupun 
menghadang perusahaan yang 
sedang menjalankan produksinya 
sehingga memperbesar 
terjadinya konflik. 

Konflik yang terjadi justru 
meningkatkan korban pada 
pihak masyarakat dikarenakan 
pihak perusahaan biasanya 
mendapatkan pengamanan 
dari oknum aparatur keamanan 
negara. 

Dalam hal ini, Indonesian Center 
for Environmental Law (ICEL) 
mencoba mengembangkan pusat 
pembelajaran bagi komunitas 
(community learning center) 
di Kabupaten Barito Timur. 
Tujuannya supaya masyarakat 
dapat belajar bersama untuk 
melakukan advokasi secara 
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strategis, misalnya bagaimana 
mendapatkan hak mereka 
terhadap hak atas informasi 
sehingga mereka dapat 
berpartisipasi dalam melakukan 
pengawasan dan pada akhirnya 
mereka dapat memperoleh hak 
atas keadilan, melakukan upaya-
upaya strategis untuk melakukan 
upaya hukum yang berbasiskan 
pada data dan informasi yang 
valid dan menunjang sebagai 
bukit-bukti hukum.  

Harapannya, dengan pusat 
pembelajaran bagi komunitas 
yang dikembangkan, masyarakat 
dapat memaksimalkan advokasi 
terhadap lingkungan dan sumber 
daya alam dengan langkah-
langkah yang telah dipraktikkan 
pada saat proses pembelajaran 
atau tidak terbatas pada langkah-
langkah non hukum seperti 
langkah penolakan dengan 
melakukan mobilisasi massa.

Untuk itu, dalam rangka 
menunjang pengembangan 
community learning center 
di Kabupaten Barito Timur, 
maka disusunlah “Panduan 
Praktis Advokasi Lingkungan 
dan Sumber Daya Alam bagi 
Masyarakat”. Sesuai dengan 
judulnya, buku ini diharapkan 
dapat menjadi panduan 
praktis bagi masyarakat secara 
umum maupun masyarakat 
di Kabupaten Barito Timur 
secara khusus yang ingin 

mengadvokasikan hak-hak dan 
kepentingannya. 

Buku panduan ini disusun 
dengan mempertimbangkan 
kondisi dan kebutuhan 
masyarakat di Kabupaten Barito 
Timur, meskipun beberapa 
hal banyak terjadi juga pada 
komunitas masyarakat lainnya 
yang sedang melakukan advokasi 
serupa.

Buku ini terdiri dari dua bagian 
utama

Bagian pertama, yaitu Bab 1 
sampai Bab 5 memberi panduan 
bagaimana masyarakat dapat 
mengakses haknya atas informasi 
hingga tahap menyelesaikan 
sengketa. 

Materi mengakses informasi 
lingkungan hidup dan sumber 
daya alam yang ada pada Bab 1 
sangat penting untuk dibahas 
karena suatu advokasi tidak 
dapat dilakukan tanpa adanya 
data yang valid, baik data 
legalitas perusahaan maupun 
data hasil pengamatan di 
lapangan, yang bisa didapatkan 
dengan cara mengakses inforasi 
publik.

Pada Bab 2 sampai Bab 5 
dijelaskan tentang panduan 
bagaimana masyarakat dapat 
melakukan advokasi dan 
pengaduan terkait pencemaran 
lingkungan hidup, pelanggaran 
di bidang pertambangan, 
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perkebunan, ataupun kehutanan 
setelah masyarakat mendapatkan 
data terkait pelanggaran yang 
dilakukan perusahaan. 

Oleh Karena itu, pada bagian 
ini bertujuan bukan hanya 
masyarakat dapat mengolah data 
valid terkait pelanggaran, tetapi 
bagaimana masyarakat dapat 
melakukan upaya berikutnya 
untuk melakukan advokasi, 
terutama advokasi hukum.

Bagian kedua, yaitu Bab 6 sampai 
Bab 8 memberikan panduan 
mengenai advokasi atas hak-hak 
masyarakat yang tidak berkaitan 
langsung dengan lingkungan 
hidup, namun diperlukan. 

Berdasarkan pengalaman, 
masyarakat Barito Timur tidak 
hanya menghadapi bagaimana 

melakukan advokasi lingkungan 
hidup dan sumber daya alam, 
tetapi juga persoalan terkait 
yang dapat mengancam bagi 
keberhasilan advokasi, yaitu 
upaya paksa dari aparat maupun 
persoalan legalitas wilayah kelola 
masyarakat. Persoalan legalitas 
wilayah kelola masyarakat juga 
berhubungan dengan akses 
mereka terhadap hak-hak lain 
seperti hak atas kesejahteraan. 

Oleh karena itu, bagian ini 
juga memandu bagaimana 
masyarakat dapat memperoleh 
hak pengelolaan hutan dan 
tanah secara legal. Terakhir, 
buku panduan ini menguraikan 
instansi lembaga pemerintahan 
yang dapat dihubungi 
masyarakat sesuai dengan 
persoalan yang dihadapi.

TENTANG ICEL

Merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di 
bidang advokasi dan pemberdayaan komunitas masyarakat.
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BAGIAN I: 
AKSES INFORMASI

1
Mendapatkan Informasi atau Data 

Pelanggaran Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam

Bab ini akan menjelaskan bagaimana masyarakat 
mendapatkan informasi publik terkait legalitas 

perusahaan untuk mengetahui informasi lain selain 
yang dapat masyarakat temui di lapangan. 
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Pendahuluan

Informasi merupakan salah 
satu modal paling penting bagi 

masyarakat untuk melakukan 
advokasi. Untuk melakukan 
pengaduan terkait pencemaran 
lingkungan hidup, masyarakat 
tidak  bisa secara sepihak 
mengatakan bahwa suatu 
pencemaran disebabkan oleh 
suatu perusahaan perkebunan A 
atau perusahaan pertambangan 
B, tanpa dilengkapi adanya 
informasi yang valid. Informasi 
yang valid tersebut dapat 
berupa foto atau pun video yang 
menunjukan bahwa kegiatan 
yang dilakukan perusahaan 
A atau pun B mengakibatkan 
pencemaran lingkungan hidup. 

Begitu juga dengan upaya 
masyarakat untuk melakukan 
advokasi non hukum dengan 
mengkampanyekan dugaan 
pelanggaran suatu perusahaan 
di media sosial, dugaan 
pelanggaran tersebut harus 
dilengkapi dengan informasi 
lapangan yang valid.

Namun, informasi lapangan 
saja seringkali tidak cukup 
untuk mendukung langkah 
advokasi masyarakat. Selain 
informasi di lapangan seringkali 
berubah-ubah, temuan informasi 
di lapangan yang dianggap 
merupakan pelanggaran, 
seringkali hal tersebut, secara 
hukum diperbolehkan. Misal, 

suatu perusahaan membuang 
limbah ke sungai tetapi ternyata 
hal tersebut tidak melanggar 
aturan karena perusahaan 
tersebut sudah mengelola 
limbahnya terlebih dahulu 
sebelum dibuang ke sungai. 

Pertanyaannya, bagaimana 
masyarakat mengetahui suatu 
perusahaan mengolah limbahnya 
dengan baik atau tidak 
sedangkan masyarakat tidak 
dapat masuk ke dalam suatu 
konsesi pertambangan maupun 
perkebunan? 

Bab ini akan menjelaskan 
bagaimana masyarakat 
mendapatkan informasi publik 
terkait legalitas perusahaan 
untuk mengetahui informasi lain 
selain yang dapat masyarakat 
temui di lapangan. 

Tujuannya, informasi publik 
terkait legalitas perusahaan 
dapat memperkuat langkah 
advokasi masyarakat. Masyarakat  
dapat mengetahui kewajiban 
yang diatur oleh suatu izin yang 
dimiliki perusahaan perkebunan 
atau pun pertambangan, apakah 
izin tersebut telah dilakukan 
dengan baik, apakah perusahaan 
telah mengelola limbahnya 
dengan baik. 

Dengan mengetahui legalitas 
suatu perusahaan, masyarakat 
juga dapat mengetahui apakah 
suatu usaha perkebunan atau 
pun pertambangan di sekitarnya 
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legal. Apabila tidak mengantongi 
izin atau dokumen lain diwajiban 
oleh undang-undang dari 
informasi publik yang masyarakat 
dapatkan, maka langkah advokasi 
masyarakat akan lebih mudah, 
dengan didukung oleh data yang 
valid. 

Pada intinya, bab ini akan 
menjelaskan mengenai apa itu 
informasi publik, bagaimana 
masyarakat mendapatkan 
informasi yang valid, dan 
bagaimana mekanisme yang 
dapat ditempuh masyarakat 
apabila masyarakat tidak 
mendapatkan haknya atas 
informasi publik.

Informasi Publik
Apa itu Informasi Publik?

Informasi Publik merupakan 
informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, 
dan/ atau diterima oleh suatu 
Badan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara 
dan/ atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan 
Undang-Undang ini serta 
informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 
Singkatnya, informasi publik 

merupakan segala informasi 
yang dikelola oleh pemerintah. 
Dalam hal ini, masyarakat dapat 
meminta segala informasi yang 
dikelola oleh pemerintah, kecuali 
informasi yang dikecualikan. 
Apa yang disebut informasi yang 
dikecualikan akan dijelaskan 
kemudian.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukan Informasi Publik (KIP) 
pada intinya menyatakan bahwa 
setiap informasi publik bersifat 
terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
Pengguna Informasi Publik. Lebih 
jelasnya, apa itu informasi publik, 
diatur di dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukan Informasi 
Publik. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa  
informasi publik bukan hanya 
informasi yang dikelola atau 
disimpan oleh badan publik, yang 
dimaksud dokumen yang terbuka 
untuk publik yaitu informasi 
yang mengandung unsur 
kepentingan publik di dalamnya. 
Misal, informasi dokumen izin 
pertambangan mempunyai 
unsur kepentingan publik di 
dalamnya karena berkaitan 
dengan kesehatan lingkungan 
masyarakat yang hidup di sekitar 
pertambangan.  

PENTING! Informasi publik yang dimaksud bukan hanya informa-
si secara lisan dari badan publik terkait dengan informasi. Misal: 
Seringkali, ketika masyarakat meminta dokumen Analisis Menge-
nai Dampak Lingkungan (AMDAL) suatu perusahaan tambang 
yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dimana 
masyarakat tinggal, badan publik (biasanya badan lingkungan hi-
dup), hanya memberikan informasi bahwa suatu perusahaan telah 
memiliki AMDAL. Itu merupakan informasi, tetapi hak masyarakat 
mendapatkan informasi lebih dari itu. Masyarakat dapat memiliki 
salinan dokumen AMDAL suatu perusahaan tambang karena infor-
masi tersebut dikelola oleh pemerintah dan mengandung kepent-
ingan publik, bukan hanya informasi suatu perusahaan memiliki 
AMDAL.
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merupakan segala informasi 
yang dikelola oleh pemerintah. 
Dalam hal ini, masyarakat dapat 
meminta segala informasi yang 
dikelola oleh pemerintah, kecuali 
informasi yang dikecualikan. 
Apa yang disebut informasi yang 
dikecualikan akan dijelaskan 
kemudian.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukan Informasi Publik (KIP) 
pada intinya menyatakan bahwa 
setiap informasi publik bersifat 
terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
Pengguna Informasi Publik. Lebih 
jelasnya, apa itu informasi publik, 
diatur di dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukan Informasi 
Publik. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa  
informasi publik bukan hanya 
informasi yang dikelola atau 
disimpan oleh badan publik, yang 
dimaksud dokumen yang terbuka 
untuk publik yaitu informasi 
yang mengandung unsur 
kepentingan publik di dalamnya. 
Misal, informasi dokumen izin 
pertambangan mempunyai 
unsur kepentingan publik di 
dalamnya karena berkaitan 
dengan kesehatan lingkungan 
masyarakat yang hidup di sekitar 
pertambangan.  

PENTING! Informasi publik yang dimaksud bukan hanya informa-
si secara lisan dari badan publik terkait dengan informasi. Misal: 
Seringkali, ketika masyarakat meminta dokumen Analisis Menge-
nai Dampak Lingkungan (AMDAL) suatu perusahaan tambang 
yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dimana 
masyarakat tinggal, badan publik (biasanya badan lingkungan hi-
dup), hanya memberikan informasi bahwa suatu perusahaan telah 
memiliki AMDAL. Itu merupakan informasi, tetapi hak masyarakat 
mendapatkan informasi lebih dari itu. Masyarakat dapat memiliki 
salinan dokumen AMDAL suatu perusahaan tambang karena infor-
masi tersebut dikelola oleh pemerintah dan mengandung kepent-
ingan publik, bukan hanya informasi suatu perusahaan memiliki 
AMDAL.

Data Atau  Informasi Penting 
dalam Melakukan Advokasi

Seperti disampaikan di atas, 
untuk melakukan advokasi 
lingkungan hidup dan seumber 
daya alam, diperlukan data 
yang valid sebagai bahan 
dalam melakukan advokasi 
baik upaya hukum berupa 
pengaduan, gugatan, atau pun 
pelaporan pidana, maupun 
non hukum seperti kampanye 
di media masa maupun media 
sosial. Untuk menyatakan 
suatu perusahaan di bidang 
pertambangan, perkebunan, 
atau pun kehutanan melakukan 
pelanggaran, masyarakat tidak 
dapat seketika menyatakan 
hal tersebut tanpa didukung 
adanya bukti-bukti yang kuat. 
Bukti-bukti tersebut dapat 
berupa informasi pelanggaran di 

lapangan melalui dokumentasi 
atau pun juga pelanggaran 
kelengkapan administrasi 
perusahaan misal kepemilikan 
izin lingkungan. Pelanggaran 
terkait kelengkapan administrasi 
bukan hanya dari segi 
kelengkapan dokumen legalitas 
yang harus dimiliki perusahaan, 
tetapi juga kesesuasian dokumen 
administrasi dengan ketaatan 
perusahaan di lapangan, misal 
AMDAL yang dibuat perusahaan 
apakah sudah sesuai dengan 
kondisi di lapangan bahwa 
perusahaan telah melakukan 
upaya melakukan pencegahan 
terjadinya kerusakan. Dengan 
begitu, penting bagi masyarakat 
mengetahui dokumen-dokumen 
penunjang advokasi, termasuk 
badan publik yang dapat 
dihubungi.
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Tabel 1.1  Informasi Penting untuk Advokasi

Informasi Penting Keterangan Badan Publik yang dapat 
Dimintai

Izin Lingkungan 
Hidup

Untuk mendapatkan 
izin usaha, perusahaan 
baik tambang, 
perkebunan, maupun 
kehutanan wajib 
memiliiki izin tersebut

Dengan mengetahui 
izin lingkungan, 
masyarakat dapat 
mengetahui kewajiban 
perusahaan terhadap 
pengelolaan 
lingkungan hidup.

1. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten apabila 
kegiatan dilakukan di satu 
kabupaten

2. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
kabupaten

3. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas provinsi

Analisis Mengenai 
Dampak 
Lingkungan Hidup 
(AMDAL)

Dokumen ini terdiri 
dari:

1. Kerangka Acuan

2. Analisa Dampak 
Lingkungan Hidup 
(ANDAL)

3. Rencana 
Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL)

Kewajiban perusahaan 
terkait pengelolaan 
lingkungan hidup 
dapat dilihat pada 
dokumen AMDAL, 
khususnya bagian 
RKL-RPL.  

1. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten apabila 
kegiatan dilakukan di satu 
kabupaten

2. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
kabupaten

3. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas provinsi

Laporan 
Pelaksanaan RKL-
RPL

Dokumen ini penting 
diketahui masyarakat 
supaya masyarakat 
mengetahui laporan 
ketaatan perusahaan 
terhadap kelestarian 
lingkungan hidup. 

1. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten apabila 
kegiatan dilakukan di satu 
kabupaten
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Laporan ini biasanya 
dibuat perusahaan 
3-6 bulan satu kali 
kepada instansi 
yang berwenang 
mengawasi.

Untuk mengukur 
ketaatan lingkungan 
suatu perusahaan, 
masyarakat dapat 
membandingkan 
dokumen ini dengan 
dokumen RKL-
RPL yang termuat 
dalam AMDAL dan 
pengamatan lapangan, 
apakah sudah sesuai.

2. Badan/Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
kabupaten

3. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas provinsi

Izin Usaha 
Pertambangan 
(eksplorasi atau pun 
produksi)

Apabila suatu 
perusahaan 
pertambangan yang 
melakukan kegiatan 
eksplorasi atau pun 
usaha produksi tanpa 
adanya dokumen-
dokumen ini dapat 
dipidana.

Dengan mengetahui 
IUP, masyarakat dapat 
mengetahui kewajiban-
kewajiban perusahaan 
terkait kegiatan 
pertambangan.

1. Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral Provinsi apabila 
kegiatan dilakukan pada 
satu kabupaten atau di lintas 
kabupaten

2. Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Mineral apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
provinsi

Rencana reklamasi 
pertambangan

Dokumen ini penting 
diketahui masyarakat 
supaya masyarakat 
mengetahui kapan 
dan bagaimana 
suatu perusahaan 
pertambangan 
melakukan reklamasi 
atas lubang tambang

1. Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral Provinsi apabila 
kegiatan dilakukan pada 
satu kabupaten atau di lintas 
kabupaten
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yang diakibatkan dari 
kegiatannya.

2. Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Mineral apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
provinsi

Izin lokasi 
perkebunan

Dokumen ini penting 
supaya masyarakat 
dapat melihat 
apakah suatu usaha 
perkebunan sesuai 
dengan Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah 
(RTRW).

1. Dinas Perkebunan 
Kabupaten apabila kegiatan 
dilakukan di satu kabupaten

2. Dinas Perkebunan Provinsi 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas kabupaten

3. Kementerian Pertanian 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas provinsi

Izin Usaha 
Perkebunan (IUP)

Tanpa adanya 
IUP, perusahaan 
perkebunan dapat 
dipidana

1. Dinas Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan 
atau dinas yang membawahi 
bidang perkebunan 
Kabupaten apabila kegiatan 
dilakukan di satu kabupaten

2. Dinas Perkebunan Provinsi 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas kabupaten

3. Kementerian Pertanian 
apabila kegiatan dilakukan di 
lintas provinsi

Hak Guna Usaha 
(HGU) Perkebunan

HGU harus dimiliki 
perusahaan 
perkebunan paling 
lambat 2 tahun setelah 
IUP Perkebunan 
dikeluarkan

1. Dinas Perkebunan 
Kabupaten atau Badan 
Pertanahan Kabupaten 
apabila kegiatan dilakukan di 
satu kabupaten 

2. Dinas Perkebunan Provinsi 
atau Badan Pertanahan 
Provinsi apabila kegiatan 
dilakukan di lintas kabupaten 

3. Kementerian Pertanian 
atau Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang apabila 
kegiatan dilakukan di lintas 
provinsi
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Dokumen RTRW Dari dokumen 
RTRW masyarakat 
dapat mengetahui 
suatu kawasan 
diperuntukan untuk 
usaha pertambangan 
atau perkebunan. 
Apabila suatu kawasan 
tidak diperuntukan 
untuk perkebunan 
tetapi terdapat usaha 
perkebunan, maka 
usaha perkebunan 
tersebut bermasalah

Biasanya di Badan 
Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten untuk 
RTRW Kabupaten atau 
Bappeda Provinsi untuk 
RTRW Provinsi

Ke mana Permohonan Informasi 
Diajukan?

Permohonan informasi 
diajukan kepada petugas 
yang bertanggung jawab 
untuk melayani permohonan 
informasi dalam suatu badan 
publik. Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, setiap 
badan publik harus memiliki 
petugas tersebut, yang disebut 
dengan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
(PPID). Tanyakan kepada 
badan publik siapa yang 
bertanggung jawab untuk 
melayani permohonan informasi 
Anda (PPID). Jika tidak ada, 
maka informasi bisa ditujukan 
langsung kepada Bagian Humas 
suatu badan publik. 

Siapa saja Badan Publik? Pasal 1 
angka 3 UU KIP menyebutkan 
Badan Publik sebagai berikut:

Lembaga eksekutif

Misalnya: Dinas Perkebunan 
dan Kehutanan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dan Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral.

Lembaga legislatif

Misalnya: DPR RI, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten

Lembaga yudikatif

Misalnya: Mahkamah Agung, 
Pengadilan Negeri, dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara

Badan lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan 
negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan/
atau Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah (APBD)



20

Misalnya: Komisi Pemilihan 
Umum Daerah, Pemerintah Desa, 
Sekolah Dasar Negeri, Kepolisian, 
dan sebagainya.

Partai Politik

Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), atau Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes)

Misalnya: Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), Pertamina, Pos 
Indonesia, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), 
dan sebagainya.

Organisasi non pemerintah 
(ornop) sepanjang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan 
dan  Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar 
negeri.

Misalnya: ICEL, WALHI, dan AMAN

PPID adalah kepanjangan 
dari Pejabat Pengelola Infor-
masi dan Dokumentasi, yang 
mana PPID berfungsi sebagai 
pengelola dan penyampai 
dokumen yang dimiliki oleh 
badan publik sesuai dengan 
amanat UU 14/2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Pub-
lik. Dengan keberadaan PPID 
maka masyarakat yang akan 
menyampaikan permohonan 
informasi lebih mudah dan 
tidak berbelit karena dilayani 

lewat satu pintu.
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Contoh Pengisian Formulir Permohonan Informasi Publik

CONTOH 1

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

(RANGKAP DUA)

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

Nomor Pendaftaran 
(diisi petugas)

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi 
permohonan Informasi Publik

Nama: Terkait dengan identitas pemohon sebagai individu atau 
Badan Hukum, maka cantumkan nama sesuai dengan yang 
tertera di bukti identitas. Perlu disertai dengan fotokopi 
bukti identitas. Lihat: Bagian ‘Kedudukan Hukum’.

Nama dan pekerjaan sesuai identitas. Alamat, e-mail dan 
nomor telepon riil yang berlaku pada saat mengajukan 
permohonan. Alamat tidak harus persis sama dengan 
alamat yang tertera di KTP.

Alamat:

Pekerjaan:

Nomor Telepon / 
E-mail:

Rincian Informasi 
yang dibutuhkan

(tambahkan kertas 
bila perlu):

Rincian informasi yang dibutuhkan sebaiknya bersifat 
detail, apabila Pemohon dapat mengidentifikasi dokumen 
yang memuat informasi tersebut, cantumkan pula nama 
dokumennya. Akan memperkuat Pemohon apabila dasar 
hukum informasi yang diminta dapat diidentifikasi dan 
dicantumkan bersama dengan rincian informasi yang 
dibutuhkan.

Tujuan Penggunaan 
Informasi:

Sebaiknya tujuan penggunaan informasi dilengkapi dengan 
argumentasi yang kuat mengenai nilai penting informasi 
tersebut bagi pemohon. Berdasarkan pengalaman, 
penyebutan tujuan penggunaan informasi degnan 
mencantumkan dasar hukum atau pun alasan yang jelas 
dapat memperbesar kemungkinan respon yang lebih positif 
dari Badan Publik.

Cara Memperoleh 
Informasi:**

1. Melihat / 
membaca / 
mendengarkan / 
Mencatat***

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu
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2. Mendapatkan 
salinan informasi 
(hardcopy/
softcopy)***

Cara Mendapatkan 
Salinan Informasi**  
:

1. Mengambil 
Langsung

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. E-mail 

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

................(tempat) 

............................... 
(tanggal/bulan/
tahun)

Petugas Pelayanan 
Informasi        

  

Pemohon Informasi

(Penerima 
Permohonan)

(................)

(................)

Nama & Td. Tangan

Nama & Td. Tangan

Cukup jelas.

Contoh formulir permohonan informasi publik dapat 
dilihat pada Lampiran 2a buku panduan ini.
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Mengajukan keberatan dan 
Sengketa Informasi Publik

a. Keberatan

Mengapa Mengajukan Keberatan?

Seringkali, masyarakat 
mendapatkan kendala ketika 
memohon informasi publik. 
Kendala-kendala tersebut 
biasanya berbentuk:

• Masyarakat meminta informasi 
namun permohonan informasi 
ditolak karena informasi 
yang dimintakan dianggap 
informasi yang tertutup;

• Informasi berkala yang 
seharusnya disediakan namun 
tidak disediakan;

• Setelah menyerahkan 
permohonan informasi publik, 
biasanya masyarakat disuruh 
menunggu beberapa hari 
karena biasanya badan publik 
perlu mencari informasi yang 
diminta. Namun, selang satu 
bulan, permohonan informasi 
tetap tidak ditanggapi;

• Permohonan informasi 
ditanggapi tidak sebagaimana 
yang dimohon. Misalnya, 
masyarakat meminta informasi 
publik berupa AMDAL PT XX, 
namun yang diberikan oleh 
badan publik yaitu informasi 
mengenai PT XX sudah 
mempunyai AMDAL. Maka, 
informasi yang diberikan 
tersebut dapat dikatakan 

informasi ditanggapi tapi tidak 
sesuai dengan permohonan;

• Pemohon informasi diberikan 
informasi yang dimintakan 
namun dikenakan biaya yang 
dikenakan tidak wajar;

• Informasi disampaikan 
melebihi jangka waktu yang 
ditentukan. Seperti disebutkan 
sebelumnya, badan publik 
mempunyai jangka waktu 10 
hari kerja untuk memberikaan 
keterangan tertulis melalui 
(tidak boleh lisan) terkait 
permohonan informasi 
yang dimintakan pemohon. 
Badan publik dapat meminta 
perpanjangan waktu hingga 
7 hari kerja. Apabila melebihi 
waktu tersebut, informasi 
yang diberikan badan publik 
melebihi jangka waktu yang 
ditentukan.

Apabila pemohon informasi 
menemukan kendala-kendala 
seperti di atas, pemohon 
informasi dapat melakukan 
upaya keberatan berdasarkan 
pasal 35  Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008. Pengajuan 
keberatan dapat diajukan ke 
atasan PPID. Apabila pemohon 
informasi tidak yakin siapa 
atasan PPID badan publik yang 
dimintakan informasi, pemohon 
informasi cukup menuliskan 
atasan PPID Badan Publik. 
Misal, apabila badan publik 
yang dimintakan yaitu Badan 



25

Lingkungan Hidup Daerah 
(BLHD) makan atasan PPID nya 
dapat ditulis atasan PPID BLHD. 

Kapan dan ke mana keberatan 
dapat diajukan?

Badan Publik wajib merespon 
permohonan informasi publik 
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 
hari kerja sejak menerima 
permohonan informasi. 
Ketidakpuasan Pemohon 
terhadap respon Badan Publik 
dapat ditindaklanjuti dengan 
pengajuan keberatan kepada 
Atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) di Badan Publik. Badan 
Publik wajib merespon keberatan 
selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kerja pasca menerima 
keberatan. Ketidakpuasan 
Pemohon atas respon Badan 
Publik terhadap keberatan 
dapat ditindaklanjuti dengan 
mengajukan permohonan 
sengketa kepada Komisi 
Informasi.

Apa tujuan dari mengajukan 
keberatan?

Adapun tujuan mengajukan 
keberatan, yaitu supaya terjadi 
proses pengawasan dari atasan 
pejabat pengelola informasi. 
Diharapkan, surat keberatan 
informasi yang diajukan ke 
atasan PPID dapat memberikan 
perhatian lebih suatu badan 
publik untuk memberikan 
informasi.  

Bagaimana caranya melakukan 
keberatan?

Untuk mengajukan keberatan 
dalam skema permohonan 
informasi, caranya sangat mudah 
yaitu:

1. Setelah pemohon informasi 
menemukan alasan 
dilakukannya keberatan 
informasi, pemohon informasi 
dapat mengisi formulir 
keberatan informasi (Lihat 
Lampiran 1).

2. Pemohon informasi mengisi 
formulir keberatan seperti 
halnya ketika meminta 
permohonan informasi, yang 
membedakan yaitu:
• Pejabat yang dituju, yaitu 

atasan PPID suatu badan 
publik;

• Pemohon informasi memilih 
salah satu alasan keberatan 
informasi; dan

• Pemohon menjelaskan 
sedikit kronologis 
permohonan informasi dan 
dilakukannya keberatan 
informasi.

3. Form yang sudah diisi dapat 
dikirimkan secara langsung 
ataupun melalui pos ke alamat 
atasan PPID Badan Publik.

4. Jangan lupa membawa tanda 
terima apabila memberikan 
keberatan informasi secara 
langsung. Apabila melalui 
pos, tanda terima berupa resi 
pengiriman wajib disimpan.
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PENTING! Seringkali, badan publik menolak untuk mengisi 
tanda terima permohonan informasi karena khawatir akan 
disengketakan di kemudian hari apabila tidak memberikan 
informasi. Untuk mengatasi hal ini atau repot-repot untuk 
meminta tanda terima dari badan publik, UU KIP memberikan 
kemudahan bagi pemohon informasi untuk melakukan 
permohonan informasi melalui pos sehingga pemohon informasi 
tidak perlu repot-repot untuk berhadapan dengan badan publik. 
Mengantar langsung atau pun tidak langsung mempunyai 
kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi dua-duanya 
diperbolehkan oleh undang-undang.

Ingat, tanda pengiriman pos harus disimpan!

b. Sengketa Informasi

Apabila pemohon informasi telah 
melakukan keberatan, namun 
kembali ditemukan hambatan-
hambatan seperti yang 
ditemukan di atas, pemohon 
informasi dapat mengajukan 
sengketa informasi publik ke 

Komisi Informasi Publik yang 
biasanya berdomisili di ibu kota 
provinsi dengan menggunakan 
formulir tersendiri. Adapun 
tahapan pengajuan sengketa 
informasi, yaitu:

Gambar 1.1  Ilustrasi Mekanisme Permohonan Informasi
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Bagan 1.2  Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Bagan 1.3  Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Sebagai informasi alur keberatan dan Penyelesaian Sengketa 
Informasi (PSI) di atas dijelaskan sebagaimana dalam bagan berikut 
ini.

Adapun apabila masyarakat tetap tidak puas dengan keputusan komisi 
informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi, masyarakat dapat 
mengajukan banding informasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa 
di pengadilan tergambar di dalam mekanisme berikut:
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2
Melakukan Pengaduan 

atas Pelanggaran di Bidang 
Lingkungan Hidup

Pada bab ini akan dibahas mengenai 
penegakan hukum administrasi dan hukum 

pidana di bidang lingkungan hidup. 
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Pendahuluan

Pengaduan dan pelaporan 
dari masyarakat penting 

dalam proses penegakan hukum 
di bidang lingkungan hidup. 
Menyampaikan pengaduan 
adalah hak masyarakat yang 
merasa dirugikan atas adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. Hak ini dijamin 
secara tegas di dalam Pasal 65 
ayat (5) UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UU PPLH), yang menyatakan 
bahwa setiap orang berhak 
melakukan pengaduan akibat dugaan 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. Di samping 
itu, dengan menyampaikan 
pengaduannya, masyarakat telah 
berperan dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup.

Pada bab ini akan dibahas 
mengenai penegakan hukum 
administrasi dan hukum pidana 
di bidang lingkungan hidup, 
yang mencakup pelanggaran-
pelanggaran dan sanksi yang 
dapat dijatuhkan terhadap 
pelakunya. Di samping itu, akan 
dibahas pula mengenai cara 
untuk menindaklanjuti temuan 
pelanggaran. Namun sebelum 
masuk ke bagian tersebut, 
di bawah ini akan diuraikan 
terlebih dahulu mengenai proses 
advokasi secara umum.

Pengaduan dalam Proses 
Advokasi
Telah dikemukakan pada 
bab sebelumnya mengenai 
keterbukaan informasi publik dan 
bagaimana cara memperoleh 
informasi publik yang dibutuhkan 
melalui skema permohonan 
informasi. Bagi masyarakat 
yang hidup di sekitar tambang 
misalnya, beberapa informasi 
yang penting diketahui adalah 
legalitas dari pelaku usaha 
tambang di wilayahnya, misalnya 
Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) maupun 
izin lingkungan, dan dokumen-
dokumen perizinan lainnya. 

Agar informasi yang telah 
diperoleh dapat berguna untuk 
mencapai tujuannya, maka 
informasi tersebut perlu diolah 
sedemikian rupa. Misalnya, 
masyarakat yang hidup di 
sekitar tambang melihat adanya 
pencemaran lingkungan hidup 
yang diduga disebabkan 
oleh aktivitas penambangan. 
Masyarakat kemudian 
mengajukan permohonan 
informasi ke Badan Lingkungan 
Hidup setempat dan telah 
memperoleh dokumen AMDAL 
dan izin lingkungan perusahaan 
yang diduga telah mencemari 
lingkungan mereka. Memperoleh 
dokumen atau informasi saja 
tidak cukup. Ada hal-hal lain yang 
harus dilakukan, di antaranya 
menelusuri kewajiban-kewajiban 
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lingkungan dari perusahaan 
tersebut yang tercantum 
dalam AMDAL maupun izin 
lingkungannya. 

Setelah mengidentifikasi 
kewajiban-kewajiban perusahaan 
yang tercantum dalam dokumen 
lingkungannya, masyarakat perlu 
pula melakukan pengamatan 
di lapangan. Pengamatan 
lapangan bertujuan untuk 
mengecek apakah memang 
perusahaan tersebut telah 
melakukan kewajibannya, 
ataukah malah melanggar 
kewajiban yang tercantum 
dalam izin lingkungannya.  Hal 
yang perlu diperhatikan pada 
tahap ini adalah kesesuaian 
antara lokasi yang tercantum 
di dokumen lingkungan dan 
lokasi dilakukanya pengamatan. 
Di samping itu, perlu pula 
pendokumentasian hasil 
pengamatan, berupa foto atau 
video dan keterangan singkat 

mengenai apa yang terjadi di 
lapangan, misalnya pencemaran 
Sungai A di Desa X serta kapan 
pencemaran itu terjadi atau 
kapan pengamatan dilakukan.

Langkah selanjutnya yang 
dapat ditempuh adalah 
mengidentifikasi ketentuan 
apa yang telah dilanggar 
oleh perusahaan tersebut. 
Pelanggaran yang dimaksud 
di sini terdiri dari 2 jenis, 
yaitu pelanggaran dalam 
aspek hukum pidana dan 
pelanggaran dalam aspek hukum 
administrasi. Pelanggaran 
ini perlu diidentifikasi atau 
dikenali terlebih dahulu untuk 
menentukan langkah selanjutnya 
yang dapat diambil, terutama 
apabila ingin melakukan 
pelaporan/pengaduan.

Secara singkat, alur untuk 
melakukan pengaduan dapat 
digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1  Alur Melakukan Advokasi di Bidang 
Lingkungan dan Sumber Daya Alam

 

Masyarakat menemukan 
dugaan 

pencemaran/kerusakan 
lingkungan 

Pengumpulan 
data/informasi  

tentang pelaku yang 
diduga mencemari 

Pengamatan 
di lapangan 

pelanggaran 

Pengaduan 
ke  Dinas 

/Kementeri

Pelaporan 
pidana ke 

Kepolisian/ dinas 
/kementerian 

terkait 
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Penegakan Hukum 
Adminstrasi di Bidang 
Lingkungan Hidup
Apa itu penegakan hukum 
administrasi?

Dalam konteks perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, 
penegakan hukum administrasi 
adalah upaya untuk menegakkan 
norma/kaidah dan nilai hukum 
yang terkandung dalam UU PPLH 
dan ketentuan pelaksanaannya 
maupun izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Penegakan hukum administrasi 
di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
meliputi 2 (dua) hal, yaitu 
pengawasan dan penegakan 
sanksi administratif.3 
Pengawasan dilakukan untuk 
mengetahui tingkat ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap perizinan 
lingkungan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  
Menurut UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
pengawasan dilakukan oleh:

• Menteri, Gubernur dan 
Bupati/Walikota, sesuai 
dengan kewenangannya 

3 Ten Berge, dalam Raynaldo Sembiring, dkk., Anotasi 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Indonesian 
Center for Environmental Law, 2014), hlm. 190.

menerbitkan izin lingkungan. 
Dalam menjalankan 
pengawasan, Menteri, 
Gubernur dan Bupati/Walikota 
dapat mendelegasikan 
kewenangannya kepada 
pejabat/instansi teknis yang 
bertanggungjawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; dan

• Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup (PPLH), baik PPLH 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan maupun 
PPLH Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Provinsi atau 
Kabupaten/Kota.

Prinsipnya, siapa yang 
menerbitkan izin lingkungan, 
dia yang bertanggung jawab 
untuk mengawasi. Namun 
jika terjadi pelanggaran serius 
di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dapat melakukan 
pengawasan terhadap pelaku 
usaha dan/atau kegiatan yang 
izinnya diterbitkan oleh Bupati/
Walikota. Pengawasan ini 
dilakukan berdasarkan laporan 
pelaksanaan izin lingkungan 
dan/atau izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
serta pengaduan masyarakat.4

Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menerapkan 
4 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.
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sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan 
pelanggaran terhadap:5

• Izin lingkungan; 
Contoh: tidak membuat 
dan menyerahkan laporan 
pelaksanaan terhadap 
pelaksanaan persyaratan dan 
kewajiban lingkungan hidup; 
tidak menyediakan dana 
jaminan. 

• Izin perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
(IPPLH), misalnya 
izin pembuangan 
limbah cair, izin 
penyimpanan 
sementara limbah 
bahan berbahaya 
dan beracun, dan 
sebagainya;
Contoh pelanggaran 
izin PPLH: tidak membuat 
dan menyerahkan laporan 
pelaksanaan terhadap 
pelaksanaan persyaratan dan 
kewajiban lingkungan hidup.

• Peraturan perundang-
undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, misalnya 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Peraturan 

5 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

Pemerintah No. 101 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun, dan sebagainya.

Penjelasan di atas menunjukkan 
bahwa dalam proses penjatuhan 
sanksi administratif, penting 
bagi masyarakat untuk memiliki 
informasi mengenai apa saja 
kewajiban pelaku usaha yang 
dimuat dalam izin lingkungan 
dan IPPLH. Artinya, masyarakat 

dapat berperan untuk 
memberikan informasi 
atau menyampaikan 
pengaduan 
jika ditemukan 
pelanggaran. 

Berdasarkan UU PPLH, 
sanksi administratif 
dapat dijatuhkan 
berdasarkan hasil 
pengawasan yang 
dilakukan oleh pejabat/
instansi teknis yang 

bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup atau PPLH, 
sebagaimana ditunjukkan pada 
gambar berikut ini:

PENGAWASAN
Dilaksanakan berdasarkan 

pengaduan dan/atau laporan 
kinerja 

PENJATUHAN SANKSI ADMIN-
ISTRATIF

Teguran tertulis, paksaan pe-
merintah, pembekuan izin 
lingkungan dan pencabutan 

izin lingkungan
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Kewenangan penjatuhan sanksi 
administratif ada di Menteri, 
Gubernur, Bupat/Walikota yang 
menerbitkan izin lingkungan. 
Artinya, siapa yang menerbitkan 
izin lingkungan, maka dia yang 
bertanggung jawab dalam 
melakukan pengawasan dan 
berwenang menjatuhkan 
sanksi administratif. Namun, 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dapat mengambil 
alih kewenangan tersebut, 
apabila Bupati/Walikota secara 
sengaja tidak menerapkan 
sanksi administratif terhadap 
pelanggaran serius di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dapat 

mengambil alih kewenangan 
pengawasan dan penjatuhan 

sanksi administratif jika 
Bupati/Walikota secara 

sengaja tidak menerapkan 
sanksi administratif terhadap 

pelanggaran serius di 
bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 

hidup

Sanksi admistratif yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah, yang terdiri dari:

• penghentian sementara kegiatan produksi;
• pemindahan sarana produksi;
• penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
• pembongkaran;
• penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran;
• penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
• tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran 

dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan
Sanksi administratif dapat dikenakan oleh pemerintah secara 
langsung kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
tanpa melalui perantara badan peradilan. Hal inilah salah satu 
yang membedakan antara penegakan hukum administrasi dengan 
penegakan hukum pidana yang harus melalui proses peradilan.
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Contoh Kasus

Pelanggaran izin di bidang lingkungan hidup dapat 
dicontohkan sebagai berikut. PT X merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang penambangan batubara. 
Perusahaan tersebut telah memiliki dokumen izin 
lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan 
berbahaya dan beracun (limbah B3)  dan izin usaha 
pertambangan operasi produksi. Salah satu kewajiban dalam 
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PT X  
adalah menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun 
(limbah B3) pada tempat yang ditentukan dan dilengkapi 
dengan simbol/label yang menggambarkan sifat dari limbah 
B3 tersebut. Namun, saat Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup (PPLH) melakukan pengawasan terhadap kegiatan 
usaha PT X, ditemukan bahwa cara penyimpanan limbah B3 
yang dilakukan perusahaan tersebut tidak memenuhi standar 
dan tidak diberikan label sesuai ketentuan.

Atas pelanggaran yang 
disebutkan dalam contoh kasus 
di atas, PT X dapat dijatuhi sanksi 
administratif berupa paksaan 
pemerintah untuk segera 
menyimpan limbah B3 sesuai 
yang dipersyaratkan dalam izin. 
Apabila dalam jangka waktu 
yang ditentukan (misalnya 
tujuh hari setelah penjatuhan 
sanksi administratif paksaan 
pemerintah) PT X tidak juga 
mematuhi paksaan tersebut, 
maka sanksi administratif bisa 
saja ditingkatkan menjadi 
pembekuan izin atau bahkan 
pencabutan izin. Adapun 

jenis pelanggaran dan sanksi 
administratif yang dijatuhkan, 
mengacu kepada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup  
Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penerapan Sanksi 
Administratif di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Permen LH 
2/2013).

Tabel berikut ini akan 
menguraikan klasifikasi 
pelanggaran administratif dan 
data/informasi awal yang dapat 
menjadi bukti awal adanya 
pelanggaran administratif.
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Tabel 2.1

Bentuk Pelanggaran Administratif di Bidang Lingkungan Hidup 
dan Data/Informasi Awal yang Menunjukkan Adanya Pelanggaran 
Administratif 

Bentuk Pelanggaran Bukti Awal

Pelanggaran terhadap 
persyaratan dan kewajiban 
yang tercantum dalam izin 
lingkungan

• Izin lingkungan;

• Bukti-bukti hasil pengamatan 
lapangan untuk mencocokkan 
kewajiban dengan pelaksanaannya. 
Pengamatan tidak harus dilakukan 
terhadap semua kewajiban, 
namun dapat dilakukan terhadap 
kewajiban-kewajiban yang 
pelaksanaannya dapat dilihat 
dengan pengamatan sederhana.

Pelanggaran yang 
menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan 
lingkungan

• Izin lingkungan, AMDAL, dan RKL-
RPL;

• Bukti-bukti hasil pengamatan 
lapangan yang menunjukkan 
adanya dugaan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan. 
Kerusakan lingkungan umumnya 
lebih mudah diidentifikasi dengan 
pengamatan sederhana, berbeda 
dengan pencemaran. Namun, 
beberapa jenis pencemaran 
juga dapat diidentifikasi dengan 
pengamatan yang sederhana, 
misalnya air sungai yang berubah 
warna karena dipenuhi lumpur, dan 
sebagainya.

Pelanggaran karena telah 
menyebabkan terjadinya 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan

• Izin lingkungan, AMDAL, dan RKL-
RPL;

• Hasil pengamatan lapangan yang 
menunjukkan adanya dugaan 
pencemaran dan/atau
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kerusakan lingkungan. Kerusakan 
lingkungan umumnya lebih mudah 
diidentifikasi dengan pengamatan 
sederhana, berbeda dengan 
pencemaran. Namun, beberapa 
jenis pencemaran juga dapat 
diidentifikasi dengan pengamatan 
yang sederhana, misalnya air 
sungai yang berubah warna karena 
dipenuhi lumpur, dan sebagainya.

Pelanggaran karena telah 
menyebabkan terjadinya 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
yang membahayakan 
keselamatan dan kesehatan 
manusia

• Izin lingkungan, AMDAL, dan RKL-
RPL;

• Hasil pengamatan lapangan 
yang menunjukkan adanya 
dugaan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan. Kerusakan 
lingkungan umumnya lebih mudah 
diidentifikasi dengan pengamatan 
sederhana, berbeda dengan 
pencemaran. Namun, beberapa 
jenis pencemaran juga dapat 
diidentifikasi dengan pengamatan 
yang sederhana, misalnya air 
sungai yang berubah warna karena 
dipenuhi lumpur, dan sebagainya.

• Bukti-bukti kerugian korban yang 
mengalami dampak pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan.

Pelanggaran karena  tidak 
melaksanakan sanksi 
paksaaan pemerintah

• Dokumen sanksi administratif 
paksaan pemerintah yang pernah 
dijatuhkan terhadap pelaku usaha;

• Bukti-bukti hasil pemantauan 
lapangan berupa pemenuhan 
kewajiban yang dirinci dalam 
paksaan pemerintah.

Pelanggaran karena 
melakukan kegiatan selain 
kegiatan yang tercantum

• Izin lingkungan;

• Bukti-bukti hasil pemantauan
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dalam izin lingkungan lapangan yang menunjukkan adanya 
pelanggaran.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana disebutkan di atas 
terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan tidak membebaskannya 
dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.6

6 Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagaimana menindaklanjuti 
temuan pelanggaran 
administratif?

Apabila masyarakat menemukan 
adanya dugaan pelanggaran 
ketentuan administrasi di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, hal pertama 
yang harus dilakukan, 
sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya adalah melakukan 
pengumpulan data. Jika data 
lapangan dan dokumen yang 
mendukung sudah terkumpul 
dan dikelola dengan baik, barulah 
pengaduan dapat disampaikan.

Ada banyak media yang dapat 
menjadi pilihan bagi masyarakat 
yang bermaksud untuk 
menyampaikan pengaduan 
dugaan pelanggaran ketentuan 
administratif. Pengaduan secara 
tertulis dapat disampaikan 
melalui surat, surat elektronik, 
faksimili, layanan pesan singkat 
(SMS), maupun cara lainnya.

Pengaduan tertulis memuat 
informasi:

• identitas pengadu yang paling 
sedikit memuat informasi 
nama, alamat, dan nomor 
telepon yang bisa dihubungi;

• lokasi terjadinya pencemaran 
dan/atau perusakan 
lingkungan hidup;

• dugaan sumber pencemaran 
dan/atau perusakan 
lingkungan hidup;

• waktu terjadinya pencemaran 
dan/atau   perusakan 
lingkungan hidup; dan

• media lingkungan hidup yang 
terkena dampak.

Pengadu berhak menyampaikan 
pengaduan kepada instansi 
yang bertanggung jawab 
sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing. Instansi-instansi 
yang berwenang menerima 
dan menangani pengaduan 
masyarakat diuraikan pada tabel 
berikut.
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Tabel 2.2

Instansi yang Berwenang Menangani Pengaduan Masalah Lingkungan 
Hidup dan Media Pengaduannya

Instansi Kewenangan Media Pengaduan

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan

Melakukan 
penanganan 
pengaduan yang 
memenuhi kriteria:
• usaha dan/atau 

kegiatan yang izin 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
Menteri;

• usaha dan/atau 
kegiatan yang izin 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
gubernur atau 
bupati/walikota 
tetapi Pemerintah 
menganggap 
terjadi pelanggaran 
yang serius; dan/
atau

• pengaduan pernah 
disampaikan 
kepada instansi 
yang bertanggung 
jawab di provinsi, 
tetapi tidak 
ditindaklanjuti 
dalam kurun waktu 
10 (sepuluh) hari 
kerja.

• Menyampaikan 
secara langsung 
ke Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia, 
KLHK menyediakan 
pos pelayanan 
pengaduan yang 
secara khusus memiliki 
tugas dan fungsi 
untuk menangani 
pengaduan mengenai 
masalah lingkungan 
hidup dan kehutanan 
yang disampaikan oleh 
masyarakat. 
Alamat: Sekretariat 
Penanganan 
Pengaduan Kasus 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan
Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik 
Indonesia 
Gedung Manggala 
Wanabakti Blok I 
Lantai 1
Jl. Gatot Subroto, 
Senayan Jakarta-
Indonesia – 10207

• Menyampaikan 
pengaduan melalui 
surat elektronik ke: 
adu@menlhk.go.id 
atau adu.lhk@gmail.
com
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• Melalui telepon dan 
pesan singkat ke 
nomor 0811932932

• Melalui website ke 
situs pengaduan.
menlhk.go.id

Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah

Melakukan 
penanganan 
pengaduan yang 
memenuhi kriteria:
• usaha dan/atau 

kegiatan yang izin 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
gubernur;

• usaha dan/atau 
kegiatan yang izin 
lingkungan hidup 
diterbitkan oleh 
bupati/walikota 
tetapi instansi yang 
bertanggung jawab 
di kabupaten/kota 
tidak melaksanakan 
pengelolaan 
pengaduan 
setelah dilakukan 
pembinaan oleh 
pemerintah 
provinsi; dan/atau

• pengaduan pernah 
disampaikan 
kepada instansi 
yang bertanggung 
jawab di 
kabupaten/
kota, tetapi tidak 
ditindaklanjuti 
dalam kurun waktu 
10 (sepuluh) hari 
kerja.

Menyampaikan 
pengaduan baik secara 
lisan maupun tertulis 
langsung ke Kantor 
Dinas  Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Tengah, yang beralamat 
di Jalan Willem A. Samad 
No. 8, Menteng, Jekan 
Raya, Kota Palangka 
Raya, Kalimantan Tengah 
74874.

Badan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten

Melakukan 
penanganan 
pengaduan terhadap 
usaha dan/atau

Menyampaikan 
pengaduan baik secara 
lisan maupun tertulis 
langsung ke Kantor
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kegiatan yang izin 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
bupati/walikota.

Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten setempat. 
BLH Kabupaten Barito 
Timur beralamat di Jalan 
A. Yani, Tamiang Layang.

Apabila pengaduan disampaikan 
secara lisan, pengadu akan 
diarahkan untuk mengisi 
formulir isian pengaduan sesuai 
dengan format dalam  Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 22 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengelolaan 
Pengaduan Dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan Lingkungan 
Hidup dan/atau Perusakan 
Hutan. Adapun formulir 
pengaduan masalah pencemaran 
dan perusakan lingkungan hidup 
dapat dilihat pada Lampiran 3 
buku panduan ini.

Pengaduan kepada instansi-
instansi sebagaimana disebutkan 
pada tabel di atas akan 
ditindaklanjuti berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 22 
Tahun 2017. Tahapan kegiatan 
penanganan pengaduan, yakni:7

1. Penerimaan, dilakukan 
oleh instansi sebagaimana 
dijelaskan dalam tabel di atas. 
Pada tahap ini, hal yang perlu 
diperhatikan oleh pengadu 
adalah tanda terima dan 

7 Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pen-
anganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau 
Perusakan Lingkungan Hidup.

nomor register pengaduan. 
Keduanya diperlukan untuk 
mengikuti perkembangan 
proses penanganan 
pengaduan oleh instansi yang 
bersangkutan, sehingga tanda 
terima dan nomor register 
perkara ini perlu disimpan 
dengan baik oleh pengadu.

2. Penelaahan, dilakukan oleh 
instansi yang menerima 
pengaduan untuk menentukan 
apakah pengaduan yang 
masuk merupakan pengaduan 
lingkungan hidup ataukah 
pengaduan kehutanan, atau 
bahkan bukan keduanya.

3. Verifikasi, dilaksanakan oleh 
Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup atau Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah.  
Verifikasi mencakup kegiatan 
pemeriksaan administratif 
dan pemeriksaan lapangan 
(berdasarkan fisik lapangan 
dan dokumen terkait lainnya di 
lapangan).

4. Laporan hasil verifikasi 
pengaduan, berisi mengenai 
keterangan apakah 
pengaduan terbukti atau tidak 
terbukti. Dalam hal pengaduan 
terbukti, maka pihak yang 
melakukan verifikasi kemudian 
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menyampaikan rekomendasi. 
Rekomendasi tersebut dapat 
berupa:
• Penerapan sanksi 

administratif;
• Penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup dan/
atau kehutanan di luar 
pengadilan atau melalui 
pengadilan;

• Penegakan hukum pidana;
• Pelimpahan kepada bagian/

bidang, unit kerja atau 
antarinstansi penanggung 
jawab; dan/atau

• Pelimpahan pengaduan 
kepada instansi terkait.

5. Penyampaian perkembangan 
dan hasil tindak lanjut 
verifikasi pengaduan kepada 
pengadu.

Jangka waktu pengelolaan 
pengaduan mulai dari 
penerimaan pengaduan sampai 
dengan tindak lanjut laporan 
hasil pengaduan dilaksanakan 
paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak pengaduan 
dinyatakan lengkap.

Dalam menyampaikan 
pengaduan ke instansi manapun, 
baik secara lisan maupun tertulis, 
sebaiknya pengadu meminta 
tanda terima pengaduan kepada 
instansi tersebut. Pengadu juga 
dapat membuat tanda terima 
dengan inisiatif sendiri (contoh 
tanda terima dapat dilihat pada 
Lampiran 4 buku panduan 
ini) sebagai persiapan apabila 
instansi penerima pengaduan 
tidak menyediakan tanda 
terima dokumen pengaduan. 
Tanda terima ini berfungsi 
sebagai bukti bahwa pengadu 
berhak untuk memantau tindak 
lanjut dari pengaduan yang 
disampaikannya. Fungsi tanda 
terima juga adalah sebagai 
dasar bagi pengadu untuk 
menyampaikan pengaduan 
kepada instansi yang lebih tinggi 
apabila dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari pengaduan tidak 
ditanggapi.

Penting! Jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 
mengakibatkan timbulnya kerugian di masyarakat, maka 
dalam pengaduannya masyarakat dapat meminta ganti 
kerugian. Rincian kerugian tersebut diuraikan pula dalam surat 
pengaduan yang akan disampaikan kepada instansi terkait.

Untuk keperluan permintaan ganti kerugian ini, masyarakat 
perlu membuktikan bahwa telah ada kerugian yang diderita 
akibat usaha/kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang 
diadukan. Misalnya, pada suatu hari ada desa terendam 
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banjir yang disertai dengan lumpur dan air asam tambang 
karena jebolnya tanggul perusahaan pertambangan batubara. 
Akibatnya, sejumlah ternak milik masyarakat desa tersebut 
mati, begitu pula dengan ikan-ikan yang mereka pelihara dalam 
tambak. Masyarakat yang bermaksud untuk mengadukan hal 
ini kepada instansi yang berwenang dan ingin meminta ganti 
kerugian harus mendokumentasikan bukti, misalnya berupa 
foto-foto ternak dan ikan-ikan yang mati ketika banjir.

Dalam praktiknya, pemerintah hanya menjadi fasilitator antara 
masyarakat dengan pelaku usaha sebagai pihak yang diadukan. 
Jika kerugian memang diakibatkan oleh aktivitas pihak yang 
diadukan, pada tahap selanjutnya biasanya pemerintah 
bertindak sebagai mediator agar tercapai kesepakatan antara 
para pihak mengenai besarnya ganti kerugian yang harus 
dibayarkan serta tindakan-tindakan apa saja yang harus 
dilakukan oleh pihak teradu. Namun demikian, pembayaran 
ganti kerugian oleh pihak yang diadukan tidak serta merta 
menghilangkan kewajibannya untuk mematuhi sanksi 
administrasi yang dijatuhkan terhadapnya.

Terkait dengan ganti kerugian, selain melalui pengaduan 
sebetulnya masyarakat dapat melakukan upaya berupa 
gugatan keperdataan. Namun panduan ini tidak menjelaskan 
secara khusus tentang bagaimana cara menempuh gugatan 
keperdataan.

Penegakan Hukum Pidana di 
Bidang Lingkungan Hidup

Apa itu penegakan hukum 
pidana?

Penegakan hukum pidana 
secara sederhana diartikan 
sebagai penerapan aturan-
aturan yang berlaku terhadap 
orang atau badan hukum yang 
diduga telah melakukan tindak 
pidana. Jadi, penegakan hukum 

pidana hanya dapat dilakukan 
terhadap tindakan-tindakan 
tertentu yang dikategorikan 
sebagai pelanggaran pidana. 
Dalam konteks lingkungan 
hidup, penegakan hukum pidana 
dapat dilakukan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang 
dikategorikan sebagai tindak 
pidana berdasarkan peraturan 
perundang-undangan mengenai 
perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
ada beberapa pelanggaran yang 
dikategorikan sebagai tindak 
pidana, yakni sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, 
baku mutu air, baku mutu 
air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup;

2. Mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, 
baku mutu air, baku mutu 
air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup 
karena kelalaian;

3. Melanggar baku mutu air 
limbah, baku mutu emisi, 
atau baku mutu gangguan. 
Untuk tindakan ini, pidana 
hanya dapat dikenakan 
apabila sanksi administratif 
yang telah dijatuhkan tidak 
dipenuhi atau pelanggaran 
dilakukan lebih dari satu kali. 

4. Melepaskan dan/atau 
mengedarkan produk 
rekayasa genetik ke media 
lingkungan hidup yang 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan atau izin 
lingkungan;

5. Melakukan pembakaran 
lahan Larangan melakukan 
pembakaran lahan 
dikecualikan terhadap 

masyarakat yang melakukan 
perladangan tradisional. 
Dasarnya adalah Pasal 69 
ayat (2) UU No. 32/2009 
yang menyatakan bahwa 
ketentuan mengenai larangan 
melakukan pembakaran 
hutan diterapkan dengan 
memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh kearifan 
lokal di daerah masing-
masing. Kearifan lokal 
yang dimaksud dalam 
ketentuan ini adalah 
melakukan pembakaran 
lahan dengan luas lahan 
maksimal 2 hektar per kepala 
keluarga untuk ditanami 
tanaman jenis varietas lokal 
dan dikelilingi oleh sekat 
bakar sebagai pencegah 
penjalaran api ke wilayah 
sekelilingnya. Di Kalimantan 
Tengah, pemerintah daerah 
memberi izin bagi warga 
setempat untuk membuka 
lahan dengan cara dibakar. 
Izin tersebut tertuang 
dalam Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah No. 
15/2010, tentang Perubahan 
Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah No. 
52/2008 tentang Pedoman 
Pembukaan Lahan dan 
Pekarangan bagi Masyarakat 
Kalimantan Tengah.

6. Melakukan pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan 
beracun tanpa izin;

7. Melakukan dumping limbah 
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dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin;

8. Memasukkan limbah ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

9. Memasukkan limbah bahan 
berbahaya dan beracun 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;

10. Memasukkan bahan 
berbahaya dan beracun 
yang dilarang menurut 
peraturan perundang–
undangan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;Melakukan usaha 
dan/atau kegiatan tanpa 
memiliki izin lingkungan;

11. Menyusun Amdal tanpa 
memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun Amdal;

12. Pejabat pemberi izin 
lingkungan yang menerbitkan 
izin lingkungan tanpa 
dilengkapi dengan Amdal 
dan pejabat pemberi izin 
usaha dan/atau kegiatan 
yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan tanpa 
dilengkapi dengan izin 
lingkungan;

13. Memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan 
informasi, merusak informasi, 
atau memberikan keterangan 
yang tidak benar yang 
diperlukan dalam kaitannya 
dengan pengawasan dan 
penegakan hukum;

14. Dengan sengaja mencegah, 
menghalang-halangi, atau 

menggagalkan pelaksanaan 
tugas pejabat pengawas 
lingkungan hidup dan/atau 
pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil.

Telah disebutkan sebelumnya 
bahwa penegakan hukum 
pidana terhadap kejahatan atau 
pelanggaran di atas dilakukan 
melalui mekanisme yang sangat 
berbeda dari penegakan hukum 
administrasi. Penegakan hukum 
pidana dilakukan melalui proses 
yang meliputi penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di pengadilan, dan 
pelaksanaan putusan. Dengan 
demikian, apabila dibandingkan 
dengan penegakan hukum 
administratif, penegakan hukum 
pidana di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup memakan waktu yang 
relatif lebih lama.

Dalam proses penegakan hukum 
pidana, salah satu hal yang 
penting untuk diperhatikan 
adalah mengenai alat bukti. Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHAP) Pasal 184 ayat (1) 
mengatur jenis-jenis alat bukti, 
yakni:

1. Keterangan saksi, yakni 
keterangan dari orang yang 
melihat, mendengar, atau 
mengalami sendiri suatu 
peristiwa pidana. Saksi 
setidak-tidaknya terdiri dari 
2 orang Contoh: masyarakat 
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yang melihat adanya peristiwa 
pembakaran lahan yang 
diduga dilakukan oleh oknum 
perusahaan dapat dipanggil 
untuk menjadi saksi.

2. Keterangan ahli, yang 
diberikan oleh seseorang 
dengan keahlian khusus. 
Misalnya, dalam sidang 
kasus kebakaran hutan dan 
lahan yang diduga dilakukan 
oleh PT X, dapat dimintakan 
seorang ahli yang kompeten 
untuk menjelaskan apakah 
memang betul hutan dan 
lahan terbakar karena 
aktivitas PT X yang dengan 
sengaja membakar, ataukah 
karena peristiwa alam.

3. Surat, misalnya surat yang 
berbentuk ketentuan 
peraturan perundang – 
undangan yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang, 
surat yang memuat 
tentang struktur organisasi 
perusahaan yang diduga 
melakukan tindak pidana 
lingkungan hidup, notulensi 
rapat suatu perusahaan, dan 
sebagainya. Contoh lainnya, 
yaitu izin lingkungan, laporan 

pelaksanaan RKL-RPL, dan 
sebagainya.

4. Petunjuk, yakni diperoleh 
dari kesesuaian antara 
suatu kejadian dengan 
kejadian lainnya maupun 
dengan tindak pidana yang 
menandakan telah terjadi 
tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Petunjuk dapat 
diperoleh dari keterangan 
saksi, surat, dan keterangan 
terdakwa.

5. Keterangan terdakwa, 
mencakup keterangan 
atas pengakuan bahwa ia 
melakukan tindak pidana atau 
mengingkari bahwa ia sudah 
melakukan tindak pidana.

Selain kelima alat bukti di atas, 
UU PPLH juga mengatur mengenai 
alat bukti lain. Alat bukti lain ini 
dapat berbentuk informasi secara 
elektronik, misalnya percakapan 
melalui pesan singkat/SMS, 
foto, video, percakapan melalui 
surat elektronik/e-mail, dan 
sebagainya. Alat bukti ini merupakan 
perluasan dari apa yang diatur dalam 
KUHAP, sebagai bentuk dari adaptasi 
dari perkembangan teknologi.
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Tabel 2.3

Contoh Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup dan Bukti Awal 
yang Dapat Menunjukkan Adanya Tindak Pidana

Contoh Bentuk 
Pelanggaran/Kejahatan 

oleh Pelaku Usaha
Bukti yang Perlu Dilampirkan

Melakukan usaha/
kegiatan tanpa izin 
lingkungan

• Surat dari pejabat (dalam hal ini 
Dinas Lingkungan Hidup yang 
berwenang mengeluarkan izin 
lingkungan) bahwa pelaku usaha 
tidak memiliki izin lingkungan. Surat 
ini dapat diperoleh dalam proses 
melakukan permohonan informasi 
publik, sebagaimana telah dijelaskan 
dalam Bab 1 panduan ini;

• Foto dan video yang menunjukkan 
tempat dan waktu pengambilan 
data. Foto dan video ini harus 
menunjukkan adanya kegiatan/
usaha yang diduga tidak memiliki izin 
lingkungan;

• 2 orang saksi yang melihat adanya 
kegiatan/usaha di lokasi yang tidak 
memiliki izin lingkungan. 

Menghasilkan limbah 
bahan berbahaya dan 
beracun dan tidak 
melakukan pengelolaan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan

• Dokumen izin lingkungan, AMDAL, 
dan RKL-RPL yang menunjukkan 
kewajiban pelaku usaha  secara 
spesifik dalam mengelola limbah 
yang dihasilkannya;

• Dokumentasi lapangan (berupa foto/
video) yang menunjukkan materi 
yang diduga sebagai limbah bahan 
berbahaya dan beracun.

Melakukan pembakaran 
lahan

• 2 orang saksi yang melihat peristiwa 
pembakaran lahan

• Dokumentasi lapangan berupa:
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• Foto/video yang 
menginformasikan waktu dan 
lokasi terjadinya pembakaran 
lahan;

• Kerusakan yang timbul akibat 
pembakaran lahan;

• Foto-foto alat yang diduga 
dipergunakan untuk melakukan 
pembakaran lahan (jika masih 
ada).

Dalam melakukan pelaporan 
tindak pidana, penting untuk 
memperhatikan bukti-bukti 
sebagaimana dirinci di atas. Oleh 
karena itu, analisis data atau 
informasi dan temuan lapangan 
menjadi penting.

Bagaimana menindaklanjuti 
temuan dugaan pelanggaran 
pidana?

Temuan atas dugaan tindak 
pidana di bidang lingkungan 
hidup dapat ditindaklanjuti 
dengan 2 cara, yaitu:

1. Menyampaikan pengaduan ke 
instansi di bidang lingkungan 
hidup

Tata cara menyampaikan 
pengaduan tindak pidana 
di bidang lingkungan hidup 
pada dasarnya sama dengan 
tata cara menyampaikan 
pengaduan pelanggaran 
administratif sebagaimana 
telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya di Bab 2 Bagian C 

angka 2.
Apabila hasil pengaduan 
menyatakan bahwa terdapat 
pelanggaran pidana, idealnya 
instansi lingkungan hidup 
kabupaten, provinsi atau pusat 
dapat menugaskan Penyidik 
Pejabat Pengawai Negeri Sipil 
Lingkungan Hidup (PPNS LH). 
PPNS LH inilah yang kemudian 
akan menindaklanjuti 
pengaduan atas tindak 
pidana di bidang lingkungan 
hidup yang disampaikan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, 
beberapa hal berikut perlu 
diperhatikan dalam proses 
pengaduan:
• Menyampaikan bahwa 

ada dugaan pelanggaran 
pidana yang disertai dengan 
bukti-bukti permulaan yang 
cukup;

• Memastikan pengadu 
mendapatkan informasi 
perkembangan hasil dari 
pengaduan dan tindak 
lanjutnya.
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Seperti biasa, mintalah tanda 
terima atas pengaduan yang 
disampaikan agar pengadu 
dapat lebih mudah memantau 
perkembangan pengaduan 
yang diajukan.

2. Menyampaikan pelaporan ke 
instansi kepolisian

Tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup dapat 
disampaikan dalam bentuk 
pelaporan kepada instansi 
kepolisian. Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), laporan 
adalah pemberitahuan yang 
disampaikan oleh seseorang 
karena hak atau kewajiban 
berdasarkan undang-
undang kepada pejabat yang 
berwenang tentang telah 
atau sedang atau diduga 
akan terjadinya peristiwa 
pidana. Dalam konteks 
lingkungan hidup, pelaporan 
pidana dapat dilakukan oleh 
siapa saja yang menemukan 
adanya pelanggaran pidana, 
tanpa harus ada kepentingan 
langsung maupun kerugian 
atas terjadinya tindak pidana.

Laporan atas pelanggaran 
pidana pada bidang 
lingkungan hidup dapat 
disampaikan secara langsung 
ke kepolisian yang terdekat 
dengan lokasi terjadinya 
pelanggaran pidana.  Daerah 
hukum kepolisian meliputi:

• Daerah hukum kepolisian 
Markas Besar (Mabes) 
Polri untuk wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

• Daerah hukum kepolisian 
daerah (Polda) untuk 
wilayah provinsi;

• Daerah hukum kepolisian 
resort (Polres) untuk 
wilayah kabupaten/kota;

• Daerah hukum kepolisian 
sektor (Polsek) untuk 
wilayah kecamatan.

Laporan disampaikan baik secara 
lisan maupun tertulis ke bagian 
Sentra Pelayanan Kepolisian 
Terpadu (SPKT). SPKT merupakan 
unsur pelaksana tugas pokok 
di bidang pelayanan kepolisian 
yang memiliki tugas memberikan 
pelayanan terhadap laporan/
pengaduan masyarakat. 

Satu hal yang penting untuk 
diperhatikan adalah, setelah 
laporan disampaikan, masyarakat 
berhak untuk memperoleh 
Surat Tanda Terima Laporan 
Polisi (STTLP). Jika tidak 
diberikan, maka masyarakat 
wajib memastikan bahwa  
laporannya telah teregistrasi 
dengan adanya nomor laporan 
polisi. Mintalah nomor kontak 
yang dapat dihubungi agar 
Anda dapat meminta informasi 
perkembangan kasusnya.

Laporan selanjutnya akan 
diproses oleh pihak kepolisian 
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dengan melakukan penyelidikan, 
untuk memastikan apakah 
pelanggaran yang dilaporkan 
merupakan suatu tindak pidana 
atau bukan. Apabila peristiwa 
yang dilaporkan merupakan 
tindak pidana, pada proses 
selanjutnya akan dilakukan 
penyidikan.  

Laporan ke kepolisian 
maupun pengaduan kepada 
Dinas Lingkungan Hidup 
dan KLHK sebaiknya disertai 
dengan minimal 2 alat bukti 
untuk  memudahkan proses 
penyelidikan dan penyidikan oleh 
petugas. Mengenai alat bukti 
sudah dijelaskan pada bagian 
awal bab ini.

Masyarakat pelapor berhak untuk 
memperoleh informasi mengenai 
status laporannya. Apabila 
pelapor tidak memperoleh 
informasi terkait proses 
penyidikan terhadap laporan 
polisi yang telah dibuat, maka 
pelapor dapat mengajukan 
permohonan agar dapat 
diberikan Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyidikan 
(SP2HP). 

Apa saja jenis sanksi yang 
dapat dijatuhkan terhadap 
pelaku tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup?

Pelaku yang terbukti melakukan 
tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup dapat dikenai 
sanksi pidana. Sanksi pidana 
tersebut, meliputi pidana penjara 
dan denda.

Selain ancaman pidana, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan 
pidana tambahan atau tindakan 
tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana;

2. Penutupan seluruh atau 
sebagian tempat usaha dan/
atau kegiatan;

3. Perbaikan akibat tindak 
pidana;

4. Pewajiban mengerjakan apa 
yang dilalaikan tanpa hak; 
dan/atau

5. Penempatan perusahaan di 
bawah pengampuan
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3
Melakukan Pengaduan/

Pelaporan atas Pelanggaran di 
Bidang Pertambangan

Bagian awal bab ini akan menjelaskan 
mengenai jenis-jenis pelanggaran di bidang 

pertambangan. 
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Pendahuluan
Bagian awal bab ini akan 
menjelaskan mengenai jenis-
jenis pelanggaran di bidang 
pertambangan. Pelanggaran 
tersebut mencakup pelanggaran 
administrasi dan tindak pidana. 
Jenis-jenis pelanggaran akan 
diuraikan beserta dengan 
bukti-bukti permulaan yang 
dibutuhkan apabila akan 
menindaklanjuti temuan dugaan 
pelanggaran tersebut.

Bab ini juga membahas 
mengenai tindak lanjut atas 
temuan pelanggaran, yakni 
melalui pengaduan atau 
pelaporan. Menyampaikan 
pengaduan merupakan hak 
dari warga masyarakat yang 
dijamin berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Di samping itu, 
dengan menyampaikan 
pengaduan, berarti masyarakat 
telah berpartisipasi dalam 
penegakan hukum pada sektor 
pertambangan. Lebih jauh lagi, 
pengaduan yang disampaikan 
oleh masyarakat dapat menjadi 
dorongan bagi pemerintah 
untuk melakukan pengawasan 
demi mewujudkan tata kelola 
pertambangan yang lebih baik.

Penegakan Hukum 
Administrasi dalam 
Bidang Pertambangan
Pelanggaran Ketentuan 
Administatif di Bidang 
Pertambangan

Pelanggaran administratif erat 
kaitannya dengan kewajiban 
pelaku usaha yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan 
di bidang pertambangan, 
salah satunya pertambangan 
mineral dan batubara. Terdapat 
beberapa aturan mengenai 
pertambangan mineral dan 
batubara, yaitu UU No. 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara 
(selanjutnya disebut sebagai UU 
Minerba), Peraturan Pemerintah 
No. 1 Tahun 2017 tentang 
Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara, Peraturan 
Menteri ESDM No. 7 Tahun 
2014 tentang Reklamasi, dan 
sebagainya. Jenis pelanggaran 
administratif juga berkaitan 
dengan kewajiban-kewajiban 
pelaku usaha yang tercantum 
dalam dokumen perizinan. 
Dokumen perizinan tersebut, 
di antaranya IUP Eksplorasi 
Batubara, IUP Operasi Produksi 
Batubara, dan jenis izin lainnya 
di bidang usaha pertambangan.
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Tabel berikut ini membantu masyarakat untuk memahami apa yang 
menjadi kewajiban pelaku usaha. Apabila masyarakat menduga bahwa 
pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, tabel ini menguraikan 
pula data atau informasi permulaan yang dapat digunakan untuk 
membuktikan apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan atau 
tidak.

Tabel 3.1

Kewajiban Pelaku Usaha Pertambangan Minerba dan Data/Informasi 
Permulaan mengenai Dugaan Pelanggaran Kewajiban

Kewajiban
Data/ Informasi Permulaan 

untuk Membuktikan Pelanggaran 
Kewajiban

Melakukan reklamasi dan 
pascatambang sesuai dengan 
rencana reklamasi dan/atau 
pascatambang

• Rencana reklamasi dan pasca 
tambang;

• Laporan pelaksanaan reklamasi 
dan pasca tambang; 

• Bukti-bukti hasil pengamatan 
lapangan mengenai pelaksanaan 
reklamasi oleh pelaku usaha, dan 
sebagainya.

Menggunakan izin usaha 
pertambangan sesuai 
keperluannya. Misalnya, 
izin usaha pertambangan 
yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan adalah IUP 
eksplorasi, namun ternyata 
perusahaan tersebut sudah 
melakukan operasi produksi.

• IUP pelaku usaha, apakah 
sudah sampai ke tahap operasi 
produksi, ataukah masih tahap 
eksplorasi; 

• Bukti-bukti hasil pengamatan 
lapangan, apakah kegiatan usaha 
melakukan kegiatan eksplorasi 
ataukan operasi produksi.

Menyelesaikan sebagian 
atau seluruh hak atas tanah 
dalam Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP) 
dengan pemegang hak atas 
tanah sebelum melakukan

• Dokumen kesepakatan bersama 
antara pelaku usaha dengan 
pemegang hak atas tanah, 
misalnya dokumen jual-beli, 
sewa, atau pinjam pakai;
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kegiatan eksploitasi/operasi 
produksi.

Dalam hal ini, pemegang 
IUP Operasi Produksi wajib 
memberikan kompensasi 
berdasarkan kesepakatan 
bersama dengan pemegang 
hak atas tanah.

• Keterangan dari masyarakat 
pemegang hak atas tanah 
(sebaiknya paling sedikit 2 
orang), dan lain-lain.

Melaksanakan program 
pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat 
di sekitar Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP).

• Dokumen program 
pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat 
sekitar;

• Pengamatan lapangan 
mengenai pelaksanaan 
program pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat di 
sekitar WIUP.

Memiliki sertifikat clean and 
clear.

• Sertifikat clean and clear atas 
nama pelaku usaha;

• Apabila masyarakat bermaksud 
untuk memastikan apakah 
pelaku usaha layak mendapatkan 
sertifikat clean and clear, 
maka masyarakat dapat 
mengidentifikasi pemenuhan 
kewajiban pelaku usaha, di 
antaranya:
1. Sudah memiliki dokumen 

lingkungan hidup yang 
disahkan pejabat berwenang 
sesuai ketentuan perundang-
undangan;

2. Sudah tidak ada tumpang 
tindih lahan, baik dengan 
lahan masyarakat maupun 
dengan WIUP pelaku usaha 
lain yang sama komoditasnya.
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Pelanggaran yang disebutkan 
di atas spesifik hanya mengenai 
kewajiban pertambangan 
pelaku usaha. Karena kegiatan 
usaha pertambangan tidak 
dapat dilepaskan dari aspek 
lingkungan, maka pada dasarnya 
pelanggaran administratif di 
bidang pertambangan juga 
dapat mencakup pelanggaran 
kewajiban di bidang lingkungan 
hidup. Mengenai hal ini telah 
dibahas pada Bab 2 panduan ini 
tentang Melakukan Pengaduan 
Pelanggaran di Bidang Lingkungan 
Hidup.

Untuk memperoleh bukti 
permulaan berupa dokumen-
dokumen yang tercantum 
pada tabel di atas, masyarakat 
dapat melakukan permohonan 
informasi ke dinas terkait 
(dalam hal ini Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
yang menerbitkan izin usaha 
pertambangan).  Langkah-
langkah melakukan permohonan 
informasi publik telah diuraikan 
secara jelas pada Bab 1 panduan 
ini tentang Keterbukaan Informasi 
dan Mekanisme Melakukan 
Permohonan Informasi.

Pada dasarnya memang 
pelanggaran adminstratif di 
bidang pertambangan cukup 
sulit untuk diidentifikasi, sebab 
beberapa bentuk pelanggaran 
tidak dapat dilihat hanya dengan 
pengamatan lapangan. Oleh 
sebab itu, dalam praktiknya 

masyarakat sudah menduga 
terlebih dahulu adanya 
pelanggaran administratif 
tersebut berdasarkan 
pemenuhan kewajiban pelaku 
usaha terhadap masyarakat 
dan lingkungan di sekitarnya. 
Dengan adanya dugaan awal 
tersebut, barulah masyarakat 
bergerak lebih jauh dengan 
mengumpulkan data dan bukti 
berupa dokumen-dokumen 
terkait.

Pihak yang melakukan 
pelanggaran administratif 
sebagaimana diuraikan di 
atas dapat dikenai sanksi 
administratif. Penerapan sanksi 
administratif oleh pejabat 
administrasi dilakukan tanpa 
harus melalui proses pengadilan. 
Dengan demikian, penerapan 
sanksi administratif relatif 
lebih cepat dibandingkan 
dengan sanksi lainnya. Sanksi 
administratif yang diatur dalam 
UU No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan 
Batubara, yakni:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara 

sebagian atau seluruh 
kegiatan eksplorasi atau 
operasi produksi, dan/atau

3. Pencabutan Izin Usaha 
Pertambangan, Izin 
Pertambangan Rakyat, atau 
Izin Usaha Pertambangan 
Khusus.
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Sanksi administratif dijatuhkan 
oleh pemberi izin, dalam hal 
ini Gubernur ataupun Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
sesuai dengan kewenangannya.

Menindaklanjuti Temuan Dugaan 
Pelanggaran Administratif di 
Bidang Pertambangan

Jika masyarakat menemukan 
dugaan pelanggaran 
administratif di bidang 
pertambangan, maka masyarakat 
dapat menindaklanjutinya 
dengan menyampaikan 
pengaduan kepada instansi yang 
berwenang. Sejak berlakunya 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, 
pemerintah kabupaten tidak lagi 
berwenang untuk melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang 
pertambangan dan energi. 
Kewenangan tersebut kini berada 
tingkat pemerintahan provinsi 
dan pemerintahan pusat.  Sesuai 
dengan pembagian kewenangan 
tersebut, ada 2 (dua) jalur yang 
dapat ditempuh oleh masyarakat 
apabila menemukan pelanggaran 
ketentuan administratif di 
bidang pertambangan. Pertama, 
masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan ke dinas provinsi 
yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pertambangan. Kedua, 
pengaduan dapat disampaikan 
ke Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia.

1. Menyampaikan pengaduan 
ke dinas provinsi yang 
melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pertambangan
Laporan dapat disampaikan 
ke dinas yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pertambangan. Di 
Provinsi Kalimantan Tengah, 
dinas yang menangani 
masalah ini adalah  Dinas 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (Dinas ESDM) yang 
beralamat di Jalan Cilik Riwut 
km 3,5, Palangkaraya.

2. Menyampaikan pengaduan 
ke Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Republik Indonesia
Selain disampaikan ke 
dinas provinsi, pengaduan 
pelanggaran ketentuan 
administratif oleh pelaku 
usaha tambang dapat pula 
disampaikan ke Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral Republik Indonesia, 
khususnya pada Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara 
(Ditjen Minerba). Alamatnya 
berada di Jalan Prof. Dr. 
Soepomo No. 10, RT. 1/RW 3, 
Menteng Dalam, Tebet, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12870.
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Pengaduan pelanggaran 
di bidang pertambangan 
disampaikan kepada kedua 
instansi di atas dengan dasar 
bahwa Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral di provinsi dan 
Kementerian ESDM memiliki 
kewenangan untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
usaha pertambangan. 
Pengawasan tersebut mencakup 
pengawasan pada bidang 
pengelolaan lingkungan hidup, 
reklamasi dan pascatambang, 
dan sebagainya.

Pengaduan sebaiknya 
disampaikan secara tertulis 
kepada instansi-instansi di 
atas demi memudahkan 
pembuktiannya. Di samping 
itu, pada saat menyampaikan 
pengaduan, lampirkan bukti-
bukti yang relevan. Jika bukti 
tersebut merupakan hasil 
pengamatan lapangan, maka 
selalu berikan penjelasan 
mengenai tempat dan waktu 
melakukan pengamatan.
Mintalah tanda terima dari setiap 
pengaduan yang disampaikan, 
atau siapkan tanda terima 
sendiri, sebagai persiapan 
apabila instansi yang menerima 
pengaduan tidak memiliki tanda 
terima. Tanda terima ini akan 
sangat berguna untuk menjadi 
bukti agar dapat memantau 

perkembangan pengaduan.

Selain pengaduan kepada Dinas 
Provinsi dan Kementerian yang 
membidangi energid an sumber 
daya mineral. Pengaduan 
terkait dengan pelanggaran 
pertambangan yang terkait 
dengan lingkungan hidup juga 
dapat diajukan kepada instansi 
lingkungan hidup sebagaimana 
dijelaskan dalam Bab 2 panduan 
ini. 

Penegakan Hukum 
Pidana dalam Bidang 
Pertambangan
Pelanggaran Pidana di Bidang 
Pertambangan

Pelanggaran pidana, atau biasa 
disebut sebagai tindak pidana 
merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan 
hukum, yang disertai dengan 
ancaman atau sanksi berupa 
pidana tertentu (contohnya 
hukuman penjara), bagi 
setiap orang yang melanggar 
aturan tersebut. Tabel berikut 
akan menguraikan beberapa 
bentuk tindak pidana di bidang 
pertambangan serta bukti yang 
dapat menunjukkan adanya 
tindak pidana.
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Tabel 3.2

Bentuk Tindak Pidana di Bidang Pertambangan dan Bukti Awal untuk 
Menduga Adanya Tindak Pidana

Tindak Pidana Bukti adanya Dugaan Tindak Pidana

Melakukan usaha 
penambangan tanpa 
izin.

1. Keterangan yang menyatakan bahwa 
pelaku usaha melakukan penambangan 
tanpa izin. Contoh keterangan 
tersebut, misalnya jawaban dari Dinas 
ESDM ketika masyarakat melakukan 
permohonan informasi, bahwa PT X 
tidak memiliki IUP;

2. Hasil pengamatan lapangan:
• (foto dan/atau video) yang 

menunjukkan adanya aktivitas 
penambangan di wilayah yang 
diduga tidak ada izinnya.

• Koordinat terdapatnya kegiatan 
penambangan

• dan lain-lain.

Melakukan usaha 
penambangan 
dengan izin yang 
sudah mati atau 
berakhir, baik berakhir 
karena dikembalikan, 
dibatalkan, maupun 
habis waktunya. 

1. Dokumen IUP yang dimiliki pelaku usaha 
(perhatikan jangka waktu berlakunya 
izin dan wilayah konsesinya);

2. Hasil pengamatan lapangan:
• Foto dan/atau video yang 

menunjukkan adanya aktivitas 
penambangan di wilayah yang diduga 
tidak ada izinnya.

• Koordinat terdapatnya kegiatan 
penambangan 

Melakukan kegiatan 
penambangan di 
luar areal atau titik 
koordinat yang sudah 
ditentukan dalam izin 
yang diberikan.

1. Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki 
pelaku usaha;

2. Hasil pemantauan lapangan:
• Foto dan/atau video yang 

menunjukkan adanya aktivitas 
penambangan di wilayah yang 
diambil koordinatnya.

• Koordinat kegiatan pertambangan 
yang sedang dilakukan;
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Melakukan kegiatan 
penyeldikan umum 
atau eksplorasi atau 
eksploitasi di kawasan 
hutan tanpa Izin 
Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH).

1. Peta kawasan hutan yang masih berlaku, 
yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Surat dari instansi yang berwenang, 
yang menyatakan bahwa suatu 
perusahaan menambang di kawasan 
hutan tanpa IPPKH. Surat ini mungkin 
saja diperoleh dari instansi yang 
berwenang ketika masyarakat 
menyampaikan permohonan informasi 
mengenai IPPKH suatu perusahaan;

3. Data daftar pemegang IPPKH di wilayah 
kabupaten/kota tempat tinggal calon 
pelapor (masyarakat);

4. Hasil pengamatan lapangan:
• Koordinat penambangan yang 

diduga dilakukan di kawasan hutan 
dan tanpa IPPKH;

• Foto dan video (dokumentasi) 
kegiatan penambangan.

Melakukan 
penambangan di 
kawasan hutan 
konservasi

1. Peta kawasan hutan yang masih berlaku, 
yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Hasil pengamatan lapangan:
• Koordinat penambangan yang 

diduga dilakukan di kawasan hutan 
konservasi

• Foto dan video (dokumentasi) 
kegiatan penambangan

Bukti-bukti permulaan 
yang dapat diajukan untuk 
menunjukkan dugaan tindak 
pidana di bidang pertambangan 
tidak terbatas pada yang 
disebutkan pada tabel saja. 
Sangat mungkin apabila 

masyarakat menemukan bukti 
lainnya, baik berupa dokumen 
maupun hasil pengamatan 
di lapangan. Jika demikian, 
kumpulkan saja bukti tersebut, 
asalkan relevan dengan tindak 
pidana yang dilakukan.
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Jika dalam proses selanjutnya 
terbukti bahwa pelaku usaha 
melakukan tindak pidana di 
bidang pertambangan, maka 
pelaku akan dikenai sanksi 
pidana. Sanksi pidana yang 
dijatuhkan kepada pelaku tindak 
pidana di bidang pertambangan, 
yakni:
1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;
3. Denda;
4. Terhadap badan hukum, dapat 

dijatuhi pidana tambahan, 
berupa:
• Pencabutan izin usaha, dan/

atau 
• Pencabutan status badan 

hukum
5. Pelaku tindak pidana dapat 

dijatuhi pidana tambangan 
berupa:
• Perampasan barang 

yang digunakan dalam 
melakukan tindak pidana

• Perampasan keuntungan 
yang diperoleh dari tindak 
pidana, dan/atau

• Kewajiban membayar biaya 
yang timbul akibat tindak 
pidana

Sanksi pidana dijatuhkan oleh 
penegak hukum, dalam hal ini 
hakim, melalui proses peradilan. 

Menindaklanjuti Temuan Tindak 
Pidana Bidang Pertambangan

Untuk menindaklanjuti hasil 
temuan masyarakat tentang 
adanya dugaan tindak pidana 
bidang pertambangan, 
baik temuan lapangan dan 
hasil pengecekan dokumen, 
masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan maupun pelaporan. 
Pengaduan disampaikan 
kepada instansi yang memiliki 
kewenangan di bidang tata 
kelola pertambangan, sedangkan 
pelaporan disampaikan kepada 
instansi kepolisian. 

a. Menyampaikan pengaduan 
kepada instansi yang 
berwenang

Instansi yang berwenang untuk 
menerima pengaduan tindak 
pidana di bidang pertambangan 
adalah Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral yang berkedudukan 
di provinsi serta Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) di tingkat pusat. Jika 
tindak pidana yang diadukan 
adalah di bidang pertambangan 
mineral dan batubara, maka 
pengaduan dapat ditujukan 
kepada Direktorat Jenderal 
Mineral dan Batubara 
Kementerian ESDM. Pengaduan 
secara tertulis serta buktinya 
dapat disampaikan ke direktorat 
jenderal tersebut yang beralamat 
di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 10, 
RT.1/RW 3, Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan 12870.
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Pengaduan pidana ini akan 
ditindaklanjuti oleh Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS). PPNS berasal dari 
pegawai negeri sipil yang 
memiliki lingkup tugas dan 
tanggung jawab di bidang 
pertambangan, yang disebut 
sebagai PPNS  Mineral dan 
Batubara. Tugasnya adalah 
melaksanakan pengawasan, 
pengamatan, penelitian atau 
pemeriksaan, dan penyidikan 
tindak pidana dalam kegiatan 
usaha pertambangan. PPNS 
dapat menangkap pelaku tindak 
pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan, dan wajib 
menghentikan penyidikannya 
dalam hal tidak terdapat cukup 
bukti dan/atau peristiwanya 
bukan merupakan tindak 
pidana. Dalam menjalankan 
tugasnya, PPNS memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
dan menyerahkan hasil 
penyidikannya kepada pejabat 
Polri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

b. Menyampaikan pelaporan 
kepada instansi kepolisian

Pelaporan tindak pidana 
pertambangan ke instansi 
kepolisian dapat dilakukan 
menurut tata cara yang sama 
dengan pelaporan tindak pidana 
di bidang lingkungan hidup, 
seperti yang sudah dijelaskan 
pada Bab 2 di atas. Namun 
perlu ditekankan kembali, 
bahwa untuk setiap pelaporan 
yang disampaikan, pelapor 
berhak meminta Surat Tanda 
Terima Laporan Kepolisian 
(STTLP). STTLP ini perlu untuk 
meninjau proses yang sudah 
dilakukan terhadap pelaporan. 
Di samping itu, pelapor juga 
berhak untuk memperoleh Surat 
Pemberitahuan Perkembangan 
Hasil Penyidikan (SP2HP).  Pada 
saat menyampaikan laporan, 
sebaiknya dilampirkan juga 
setidaknya 2 (dua) alat bukti agar 
ditindaklanjuti oleh penyidik 
Polri.

Dalam hal pelaku usaha pertambangan juga 
melakukan pelanggaran pidana di bidang 

lingkungan hidup, maka pengaduan dapat juga 
disampaikan dengan mekanisme yang telah di-

jelaskan di Bab 2.
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4
Melakukan Pengaduan/

Pelaporan atas Pelanggaran di 
Bidang Perkebunan

Pada bagian buku panduan ini, pengguna 
buku ini diharapkan dapat mengidentifikasi 

jenis-jenis pelanggaran yang biasanya 
dilakukan oleh perusahaan perkebunan, baik 
dari pelanggaran  administrasi dan pidana.
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Pendahuluan
Bagian awal bab ini akan 
menjelaskan mengenai jenis-
jenis pelanggaran di bidang 
perkebunan. Pelanggaran 
tersebut mencakup pelanggaran 
administrasi dan pelanggaran 
pidana (tindak pidana). Jenis-
jenis pelanggaran akan diuraikan 
beserta dengan bukti-bukti 
awal yang dibutuhkan apabila 
akan menindaklanjuti temuan 
dugaan pelanggaran tersebut. 
Pada bagian buku panduan ini, 
pengguna buku ini diharapkan 
dapat mengidentifikasi jenis-
jenis pelanggaran yang biasanya 
dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan, baik dari 
pelanggaran  administrasi dan 
pidana. Dari data pelanggaran 
tersebut, pada bagian berikutnya 
di dalam buku panduan bagian 
perkebunan, pengguna buku 
dapat melihat mekanisme 
pengaduan apabila menemukan 
pelanggaran-pelanggaran 
tersebut.

Penegakan Hukum 
Administrasi di Bidang 
Perkebunan
Jenis Pelanggaran Administratif 
di Bidang Perkebunan

Pelanggaran administratif 
merupakan pelanggaran 
yang apabila dilakukan, 
pelakunya dapat dijatuhi sanksi 
administratif. Pelanggaran 
administratif erat kaitannya 
dengan kewajiban pelaku usaha 
yang diatur dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang 
perkebunan. Beberapa aturan 
perkebunan yaitu UU No. 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan, 
Permentan No. 98 Tahun 2013 
tentang Pedoman Perizinan 
Usaha Perkebunan, Permentan 
No. 11 tahun 2015 tentang 
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia/ISPO), 
PP No. 4 Tahun 2001 tentang 
Pengendalian Kerusakan dan/
atau Pencemaran Lingkungan 
Hidup yang Berkaitan dengan 
Kebakaran Hutan dan/atau 
Lahan, dan sebagainya. 
Pelanggaran jenis ini juga 
berkaitan dengan kewajiban-
kewajiban pelaku usaha yang 
tercantum dalam dokumen 
perizinan  yang berbentuk Izin 
Usaha Perkebunan (IUP) maupun 
sertifikat ISPO.
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Beberapa bentuk pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 
perusahaan perkebunan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Daftar Kewajiban Pelaku Usaha Perkebunan dan Data/Informasi Awal 
yang Dapat Menunjukkan Dugaan Pelanggaran Administrati

Kewajiban Data/Informasi untuk Membuktikan

Memindahkan hak atas tanah 
usaha perkebunan yang 
mengakibatkan terjadinya 
satuan usaha yang kurang 
dari luas minimum yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
pusat.

• Izin lokasi, Izin Usaha 
Perkebunan, dan/atau Hak 
Guna Usaha yang lokasi usaha 
perusahaan perkebunan. 
Dokumen ini dapat diperoleh 
melalui mekanisme permohonan 
informasi ke Dinas Perkebunan 
setempat;

• Dokumentasi di lapangan 
yang menunjukan usaha 
perkebunan luasnya kurang dari 
yang ditetapkan pemerintah 
sebagaimana diatur di dalam izin 
usaha biasanya.

Tidak mengusahakan paling 
sedikit 30% dari luas tanah 
lahan perkebunan lebih 
dari 3 (tiga) tahun setelah 
pemberian status  hak atas 
tanah.

• Izin Usaha Perkebunan beserta 
peta konsesi perkebunan 
yang menunjukan luas tanah 
perkebunan yang diusahakan 
oleh suatu usaha perkebunan. 
Dokumen ini dapat diperoleh 
melalui mekanisme permohonan 
informasi ke Dinas Perkebunan 
setempat;

• Dokumentasi lapangan yang 
menunjukan suatu usaha tidak 
mengusahakan 30% tanahnya 
untuk usaha perkebunan 
sebagaimana ditentukan  di 
dalam izin.



64

Perkebunan untuk budi daya 
namun tidak memfasilitasi 
pembangunan kebun 
masyarakat minimal seluas 
20% dari total areal kebun 
yang diusahakannya dalam 
jangka waktu paling lambat 3 
tahun sejak hak guna usaha 
diberikan.  

• Izin Usaha Perkebunan beserta 
peta konsesi perkebunan 
yang menunjukan luas tanah 
perkebunan yang diusahakan 
oleh suatu usaha perkebunan.  
Dokumen ini dapat diperoleh 
melalui mekanisme permohonan 
informasi ke Dinas Perkebunan 
setempat; 

• Dokumentasi lapangan yang 
menunjukkan perusahaan tidak 
memfasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat minimal 
seluas 20% dari total areal 
kebun yang diusahakannya 
sebagaimana ditentukan  di 
dalam izin.

Mengalihfungsikan lahan 
perkebunan di dalam wilayah 
geografis yang memproduksi 
hasil perkebunan yang 
bersifat spesifik. Larangan 
ini tidak hanya berlaku bagi 
perusahaan perkebunan, 
tapi juga pelaku usaha 
perkebunan perseorangan 
(pekebun).

• Izin usaha perkebunan yang 
menunjukan larangan bagi 
pelaku usaha selain menanam 
tanaman yang diizinkan dalam 
izin;

• Dokumentasi lapangan.

Tidak membangun sarana dan 
prasarana yang memenuhi 
standar yang ditetapkan 
pemerintah di dalam kawasan 
perkebunan.

• Izin Usaha Perkebunan beserta 
peta konsesi perkebunan 
yang menunjukan sarana dan 
prasarana yang wajib disediakan 
oleh perusahaan. Dokumen 
ini dapat diperoleh melalui 
mekanisme permohonan 
informasi ke Dinas Perkebunan 
setempat;

• Dokumentasi lapangan untuk 
mencocokkan kewajiban 
perusahaan untuk menyediakan
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sarana prasarana dan kondisi di 
lapangan.

Pelaku Usaha Perkebunan 
tidak memiliki sistem, sarana, 
dan prasarana pengendalian 
kebakaran lahan dan kebun.

• Izin Usaha Perkebunan beserta 
peta konsesi perkebunan 
yang menunjukan sarana dan 
prasarana yang wajib disediakan 
oleh perusahaan dari mekanisme 
permohonan informasi;

• Dokumentasi lapangan untuk 
mencocokkan kewajiban 
perusahaan untuk menyediakan 
sarana prasarana dan kondisi di 
lapangan

Masih banyak  bentuk-
bentuk pelanggaran yang 
dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran yang bersifat 
administratif dalam sektor 
perkebunan. Pelanggaran 
tersebut dapat berupa 
pelanggaran terhadap undang-
undang, peraturan pemerintah, 
peraturan menteri, hingga 
pelanggaran atas Izin Usaha 
Perkebunan yang dimiliki oleh 
pelaku usaha.  Pelaku usaha 
perkebunan yang melakukan 
pelanggaran-pelanggaran yang 
bersifat administratif, misalnya 
salah satu dari yang disebutkan 
di atas, dapat dikenai sanksi 
administratif.

Menindaklanjuti Pelanggaran 
Administrasi di Bidang 
Perkebunan

Berbeda dengan kewenangan 
pemerintah kabupaten di bidang 

pertambangan dan energi, 
pemerintah kabupaten masih 
memiliki kewenangan dalam 
mengurus urusan perkebunan 
di kabupatennya. Kewenangan 
di bidang perkebunan berada 
level pemerintahan kabupaten, 
pemerintahan provinsi dan 
pemerintahan pusat.  Sesuai 
dengan pembagian kewenangan 
tersebut, ada 3 upaya yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat 
apabila menemukan pelanggaran 
administrasi di bidang 
perkebunan yaitu melakukan 
pengaduan ke instansi di tingkat 
kabupaten, lalu ke instansi di 
tingkat provinsi apabila tidak 
direspon.

1. Menyampaikan pengaduan 
ke dinas provinsi yang 
melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang 
perkebunan
Laporan dapat disampaikan 
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ke dinas yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di 
bidang perkebunan. Di 
Provinsi Kalimantan Tengah, 
dinas yang menangani 
masalah ini adalah  Dinas 
Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Tengah yang 
beralamat di Jalan Sudirman, 
Palangkaraya.

2. Menyampaikan pengaduan 
ke Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia
Selain disampaikan ke 
dinas provinsi, pengaduan 
pelanggaran ketentuan 
administratif oleh pelaku 
usaha kebun dapat pula 
disampaikan ke Kementerian 
Pertanian Mineral Republik 
Indonesia, khususnya 
pada Direktorat Jenderal 
Perkebunan. Alamatnya 
berada di Jalan Gedung A, Jl. 
Harsono RM No.3 Ragunan, 
Pasar Minggu, Jakarta 12550. 
Kontak yang dapat dihubungi: 
+62 21 780 4117 / +62 821 
1089 7194   humas@pertanian.
go.id.

3. Menampaikan Pengaduan ke 
Kantor Pertanahan
Seringkali persoalan yang 
dialami masyarakat yang 
tinggal di sekitar konsesi 
perkebunan yaitu persoalan 
tumpang tindih lahan dan 
persoalan pertanahan lainnya. 
Dengan diterbitkannya 
Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang No. 11 
Tahun 2016, masyarakat 
dapat menyelesaikan 
sengketa pertanahan di 
kantor pertanahan yang 
ada di sekitarnya. Untuk 
informasi lebih jelas mengenai 
mekanisme pengaduan di 
bidang pertanahan dapat 
dilihat pada Bab 8 panduan 
ini, yakni Memperkuat Hak 
Atas Tanah dan Menghadapi 
Sengketa Tanah.

4. Menyampaikan pengaduan ke 
lembaga sertifikasi
Keluhan ataupun 
pengaduan terhadap 
perusahaan perkebunan 
yang mendapatkan ISPO 
ataupun terhadap sistem 
yang dijalankan oleh ISPO 
dapat disampaikan melalui 
skema Sistem Pengaduan 
ISPO (Complaints System/CS). 
Sistem tersebut dijalankan 
sebagai suatu alternatif 
atau pelengkap bagi proses 
peradilan yang berlaku 
maupun mekanisme keluhan 
lainnya yang tidak melalui 
lembaga peradilan.

5. Menyampaikan pengaduan ke 
instansi lainnya
Selain lembaga-lembaga 
yang disebutkan di 
atas, masyarakat dapat 
menyampaikan pengaduan 
ke instansi sesuai dengan 
persoalan yang dialami. 
Misal, apabila masyarakat 
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menemukan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia, yang 
dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan, masyarakat 
dapat mengadukan persoalan 
tersebut ke Komnas HAM. 

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku usaha perkebunan sering kali merupakan 
pelanggaran di bidang lingkungan hidup, dalam 
hal ini kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam 
izin lingkungan. Misalnya, dalam pemegang izin 
diwajibkan untuk melakukan usaha perkebunan 
dengan jarak tertentu dari sungai. Namun, 
pemegang izin tidak melaksanakan sebagian atau 
seluruh kewajiban tersebut. Untuk itu, pengaduan 
juga dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan 
Hidup setempat dengan mekanisme yang sudah 

dijelaskan pada Bab 2 panduan ini.

Beberapa sanksi administratif 
yang dapat diterapkan terhadap 
pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran administratif 
berdasarkan UU No. 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan yaitu:

1. Denda;
2. Penghentian sementara dari 

kegiatan usaha; dan/atau
3. Pencabutan izin Usaha 

Perkebunan.

Terkait dengan hal tersebut, 
pengguna buku panduan 
dapat mengacu ke dalam 
bab mengenai tabel-tabel 
lembaga-lembaga yang dapat 
dihubungi masyarakat.

Sanksi administratif dijatuhkan 
oleh pemberi izin perkebunan. 
Apabila usaha perkebunan 
berada di lingkup kabupaten, 
maka yang menjatuhkan 
sanksinya adalah bupati. 
Apabila usaha perkebunan 
berada di lintas kabupaten, 
maka yang berwenang 
menjatuhkan sanksi adalah  
gubernur.
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Pelanggaran Sertifikasi

Selain pelanggaran pidana dan administrasi sebagaimana 
disebutkan di atas, terdapat pelanggaran yang mungkin 
dilakukan bagi perusahaan perkebunan yang telah 
mendapatkan sertifikasi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia atau disebut ISPO. ISPO adalah 
sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang 
layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan 
didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di 
Indonesia.

Melalui ISPO, Pemerintah Indonesia ingin mendorong 
usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya 
sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi 
dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, juga untuk 
mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia 
mengurangi emisi gas rumah kaca. ISPO berlaku wajib 
bagi perusahaan perkebunan (tapi bersifat sukarela bagi 
usaha perkebunan kecil). Perusahaan perkebunan, supaya 
dapat menjual produknya, baik di dalam maupun terutama 
di luar negeri, perlu mendapatkan pengakuan bahwa 
produknya sudah sesuai dengan peraturan, menghormati 
hak masyarakat, dan sesuai dengan standar pengelolaan 
lingkungan hidup yang baik. Adapun beberapa kewajiban 
yang wajib dilakukan perusahaan untuk mendapatkan 
ISPO yaitu:

1. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 
3 (tiga) tahun;

2. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas 
tanah sesuai dengan peruntukannya;

3. Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap 
penyelesaian tumpang tindih dengan usaha perkebunan 
sesuai peraturan perundangundangan; dan

4. Perusahaan perkebunan berperan dalam 
mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk.



69

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perkebunan
Jenis-Jenis Pelanggaran Pidana di Bidang Perkebunan

Pelanggaran pidana, atau biasa disebut sebagai tindak pidana 
merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu 
(contohnya hukuman penjara), bagi setiap orang yang melanggar 
aturan tersebut.  Jenis-jenis pelanggaran pidana pada sektor 
perkebunan akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Bentuk Tindak Pidana dan Data/Informasi Awal yang Mengindikasikan 
Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perkebunan

Bentuk Tindak Pidana di 
Bidang Perkebunan

Data/Informasi Awal yang 
Mengindikasikan Dugaan Tindak 

Pidana

Pejabat yang menerbitkan 
Izin Usaha Perkebunan 
di atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat.

• Hak komunal atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat (jika ada), 
apabila tidak ada dapat dibuktikan 
dengan dokumen pendukung 
yang menunjukan satu area tanah 
merupakan hak ulayat masyarakat 
hukum adat;

• Izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan, 
dan/atau Hak Guna Usaha yang 
menunjukan izin-izin tersebut 
berada di atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat yang 
diperoleh dari mekanisme 
permohonan informasi;

• Dokumentasi di lapangan yang 
menunjukan usaha perkebunan 
berada di atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat, jika 
dimungkinkan bersama titik 
ordinatnya.
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Perusahaan Perkebunan 
yang melakukan usaha 
budi daya tanaman 
perkebunan dengan 
luasan skala tertentu dan/
atau usaha pengolahan 
hasil perkebunan dengan 
kapasitas pabrik tertentu 
yang tidak memiliki Izin 
Usaha Perkebunan.

• Proses permohonan informasi 
publik yang menunjukan suatu 
perusahaan perkebunan belum 
memiliki izin perkebunan;

• Dokumentasi di lapangan yang 
menunjukan suatu perusahaan  
melakukan usaha perkebunan;

• Informasi mengenai nama 
perusahaan yang melakukan usaha 
tanpa didahului dengan izin usaha.

Menteri, gubernur, dan 
bupati/walikota yang 
menerbitkan IUP tidak 
sesuai dengan peruntukan 
atau menerbitkan IUP 
yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

• Dokumen Rencana  Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) kabupaten/kota 
atau provinsi;

• Izin Usaha Perkebunan yang 
diperoleh dari mekanisme 
permohonan informasi;

• Dokumentasi di lapangan yang 
menunjukan suatu perusahaan  
melakukan usaha perkebunan di 
satu area yang diduga tidak sesuai 
peruntukannya.

Mengerjakan, 
menggunakan, 
menduduki, dan/
atau menguasai lahan 
perkebunan secara tidak 
sah.

• Hak Guna Usaha, Izin Usaha 
Perkebunan, dan Izin Usaha 
Perkebunan yang diperoleh dari 
mekanisme permohonan informasi;

• Dokumentasi di lapangan yang 
menunjukan suatu perusahaan  
melakukan usaha perkebunan di 
satu area yang diduga tidak sesuai 
peruntukannya.
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Secara tidak sah 
mengerjakan, 
menggunakan, 
menduduki, dan/
atau menguasai tanah 
masyarakat atau tanah hak 
ulayat masyarakat hukum 
adat dengan maksud 
untuk usaha  perkebunan.

• Hak komunal atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat (jika ada), 
apabila tidak ada dapat dibuktikan 
dengan dokumen pendukung 
yang menunjukan satu area tanah 
merupakan hak ulayat masyarakat 
hukum adat

• Izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan, 
dan/atau Hak Guna Usaha yang 
menunjukan izin-izin tersebut 
berada di atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat yang 
diperoleh dari mekanisme 
permohonan informasi.

• Dokumentasi di lapangan yang 
menunjukan usaha perkebunan 
berada di atas tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat.

Melakukan penebangan 
tanaman dalam kawasan 
perkebunan secara tidak 
sah.

• Izin Usaha Perkebunan yang 
diperoleh dari mekanisme 
permohonan informasi;

• Dokumentasi yang menunjukan 
perusahaan melakukan penebangan 
tanaman.

Membuka dan/atau 
mengolah lahan dengan 
cara membakar.

• Dokumen sarana prasarana 
perusahaan perkebunan untuk 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran;

• Dokumentasi lapangan yang 
menunjukan perusahaan membuka 
dan/atau mengolah lahan dengan 
cara membakar.
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Pelaku usaha perkebunan 
yang tidak menerapkan:

• AMDAL atau upaya 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan 
hidup

• Analisis risiko 
lingkungan hidup.

• Pemantauan lingkungan 
hidup.

• Dokumen AMDAL dan laporan RKL-
RPL yang diperoleh dari mekanisme 
permohonan informasi;

• Dokumentasi lapangan.

Menindaklanjuti Dugaan Tindak 
Pidana di Bidang Perkebunan

Pengaduan atas tindak pidana 
di bidang perkebunan  pada 
dasarnya dapat dilakukan 
dengan pola yang sama dengan 
pengaduan atas pelanggaran 
tindak pidana di bidang 
pertambangan. Hal ini  dapat 
dilihat pada Bab  3 buku panduan 
ini.  Yang membedakannya  
adalah jika dalam pelanggaran 
pertambangan, petugas 
kepolisian berkoordinasi dengan 
PPNS di bidang pertambangan, 
dalam menangani pelanggaran 
perkebunan petugas kepolisian 

berkoordinasi dengan PPNS 
perkebunan yang ada di dinas-
dinas perkebunan setempat. 
Apabila ada pelanggaran 
perkebunan yang menyangkut 
lingkungan hidup, dapat pula 
diadukan atau dilaporkan kepada 
instansi lingkungan sebagaimana 
dijelaskan pada Bab 2 panduan 
ini. 

Apabila terbukti bahwa pelaku 
usaha perkebunan telah 
melakukan tindak pidana, maka 
pelaku usaha tersebut dapat 
dijatuhi sanksi pidana. Sanksi 
pidana tersebut ada 2 macam, 
yakni pidana penjara dan denda.
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5
Melakukan Pengaduan/

Pelaporan  Atas Pelanggaran 
di Bidang Kehutanan

Bab ini akan menguraikan tentang 
penegakan hukum di bidang kehutanan, baik 
secara administrasi maupun secara pidana.



74

Pendahuluan 
Hutan berperan penting bagi 
kehidupan masyarakat, terutama 
yang tinggal di sekitarnya. Hutan 
memberikan perlindungan 
agar desa di sekitarnya tidak 
mengalami banjir dan erosi 
ketika hujan deras turun. Hutan 
juga menyediakan sumber-
sumber daya yang berguna bagi 
masyarakat dalam menunjang 
kelangsungan hidupnya, serta 
menjadi tempat mereka untuk 
mencari nafkah. 

Mengingat betapa pentingnya 
hutan bagi masyarakat di 
sekitarnya secara khusus, dan 
bagi masyarakat dunia secara 
umum, maka perlu ada upaya 
untuk menjaga kelestarian hutan. 
Masyarakat yang tinggal di 
sekitar hutan dapat berkontribusi 
dalam upaya menjaga kelestarian 
hutan dengan menyampaikan 
pengaduan dan pelaporan 
apabila menemukan berbagai 
pelanggaran di lapangan. 
Dengan mengadukan dan 
melaporkan pelanggaran dan 
tindak pidana kehutanan di 
sekitarnya, masyarakat telah 
turut dalam proses penegakan 
hukum.

Bab ini akan menguraikan 
tentang penegakan hukum di 
bidang kehutanan, baik secara 
administrasi maupun secara 
pidana. Selain itu, akan diuraikan 
pula mengenai cara melakukan 

pengaduan apabila menemukan 
pelanggaran di lapangan. Melalui 
bab ini, diharapkan masyarakat 
dapat memperkuat perannya 
dalam penegakan hukum di 
bidang kehutanan dengan cara 
yang lebih baik dan disertai 
dengan bukti yang relevan.

Penegakan Hukum 
Administrasi di Bidang 
Kehutanan
Pelanggaran Administrasi di 
Bidang Kehutanan

Pelanggaran yang bersifat 
administratif di bidang 
kehutanan umumnya yang 
berkaitan dengan izin yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada pelaku usaha/kegiatan. 
Menurut UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, 
setiap pelanggaran di bidang 
kehutanan selain dari tindak 
pidana (yang akan diuraikan 
pada bagian selanjutnya) 
dikategorikan sebagai 
pelanggaran administratif. Oleh 
karena itu, panduan ini hanya 
menyampaikan contoh-contoh 
pelanggaran administratif di 
bidang kehutanan.

Hal yang perlu dipahami 
mengenai pelanggaran 
administrasi di bidang kehutanan 
adalah pelanggaran tersebut 
berbeda-beda tergantung dari 
jenis izin yang dimiliki oleh pelaku 



75

yang melanggar. Berikut contoh-
contoh pelanggaran administrasi 
di bidang kehutanan.

1. Pemegang IUPHHK Restorasi 
Ekosistem dalam hutan alam 
melakukan pelanggaran 
administratif apabila:

• Tidak menyampaikan 
laporan kinerja secara 
periodik kepada Menteri

• Tidak melaksanakan 
penatausahaan hasil 
hutan kayu pada kegiatan 
pemanenan

• Menebang kayu yang 
dilindungi, dan sebagainya.

2. Pemegang IUPHHK Hutan 
Tanaman Industri melakukan 
pelanggaran administratif 
apabila 

• Tidak melaksanakan 
penataan batas areal kerja 
paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak diberikan 
IUPHHK dalam hutan 
tanaman.

• Tidak melaksanakan sistem 
silvikultur sesuai lokasi 
dan jenis tanaman yang 
dikembangkan

• Tidak menyediakan areal 
sesuai dengan rencana 
dalam RKT sebagai ruang 
tanaman kehidupan bagi 
areal kemitraan dengan 
masyarakat setempat, dan 
sebagainya.

3. Pemegang IUPHHK Hutan 
Kemasyarakatan melakukan 
pelangggaran administratif 
apabila:

• Tidak membayar Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH) 
atau Dana Reboisasi (DR)

• Tidak menyusun rencana 
kerja IUPHHK dalam hutan 
kemasyarakatan selama 
jangka waktu berlakunya 
hak pengelolaan hutan 
desa

• Tidak melaksanakan 
penataan batas IUPHHK 
hutan kemasyarakatan, dan 
sebagainya.

Menindaklanjuti Temuan Dugaan 
Pelanggaran Administrasi di 
Bidang Kehutanan

Menindaklanjuti temuan dugaan 
pelanggaran administrasi dapat 
dilakukan dengan melakukan 
pengaduan kepada instansi 
yang berwenang. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 22 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengelolaan 
Pengaduan Dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan Lingkungan 
Hidup dan/atau Perusakan 
Hutan, terdapat beberapa 
instansi yang bertanggung jawab 
dalam mengelola pengaduan.
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Tabel 5.1

Instansi yang Berwenang Menangani Pengaduan dan Media 
Pengaduannya

Instansi yang 
Berwenang Kewenangan Media Pengaduan

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 
(KLHK).

Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK). KLHK 
berwenang 
mengelola 
pengaduan apabila:

1. izin di bidang 
kehutanan, 
diterbitkan oleh 
Menteri;

2. izin di bidang 
kehutanan, 
diterbitkan 
oleh gubernur 
atau bupati/
walikota dalam 
hal Kementerian 
menganggap 
telah terjadi 
pelanggaran yang 
serius;

3. pengaduan pernah 
disampaikan 
kepada Instansi 
Penanggung 
Jawab di daerah 
provinsi atau 
daerah kabupaten/
kota, tetapi tidak 
dikelola sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 

• Menyampaikan secara 
langsung ke Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia, 
KLHK menyediakan pos 
pelayanan pengaduan 
yang secara khusus 
memiliki tugas dan 
fungsi untuk menangani 
pengaduan mengenai 
masalah lingkungan 
hidup dan kehutanan 
yang disampaikan oleh 
masyarakat.

Alamat: Sekretariat 
Penanganan Pengaduan 
Kasus Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia 

Gedung Manggala 
Wanabakti Blok I Lantai 1

Jl. Gatot Subroto, Senayan 
Jakarta-Indonesia – 10207

• Menyampaikan 
pengaduan melalui 
surat elektronik ke: adu@
menlhk.go.id atau adu.
lhk@gmail.com
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perundang-
undangan; atau

4. pengaduan 
terhadap usaha 
dan/atau kegiatan 
yang dampak 
pencemaran dan/
atau kerusakannya 
lintas provinsi.

• Melalui telepon dan 
pesan singkat ke nomor 
0811932932

• Melalui website ke 
ke situs pengaduan.
menlhk.go.id

Instansi 
kehutanan 
di tingkat 
provinsi, 
dalam hal 
ini Dinas 
Kehutanan 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah

Dinas Kehutanan 
di tingkat provinsi 
berwenang 
mengelola 
pengaduan apabila:
• izin di bidang 

kehutanan 
diterbitkan oleh 
gubernur;

• pengaduan 
pernah 
disampaikan 
kepada Instansi 
Penanggung 
Jawab di 
kabupaten/
kota, tetapi tidak 
dikelola sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan;

• pengaduan 
terhadap usaha 
dan/atau kegiatan 
yang dampak 
pencemaran dan/
atau kerusakannya 
lintas kabupaten/
kota.

Menyampaikan surat 
pengaduan melalui pos 
atau mengantar langsung 
ke Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
alamat Jalan Imam Bonjol 
No. 1A, Palangka Raya.

Menyampaikan pengaduan 
melalui e-mail ke dishut.
kalteng.prov@gmail.co.id

Menyampaikan pengaduan 
melalui telepon ke nomor 
(0536)3221834.
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pengaduan yang 
pernah disampaikan 
kepada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan, 
tetapi tidak dikelola 
sesuai dengan 
Peraturan

Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan

Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan berwenang 
mengelola 
pengaduan terhadap 
usaha dan/atau 
kegiatan yang berada 
di dalam wilayahnya

Idealnya, seluruh kawasan 
hutan dibagi ke dalam 
kesatuan pengelolaan 
hutan. Namun hingga 
saat ini belum semuanya 
terbentuk. Oleh sebab itu 
Anda perlu menanyakan hal 
ini ke dinas terkait, wilayah 
Anda termasuk ke dalam 
KPH mana.

Sama halnya dengan pengaduan 
di bidang lingkungan hidup, 
pengaduan di bidang kehutanan 
paling sedikit memuat informasi:
• identitas pengadu berupa 

nama, alamat, nomor telepon 
yang bisa dihubungi atau 
email;

• lokasi kejadian;
• dugaan sumber atau 

penyebab;
• waktu, uraian kejadian dan 

dampak yang dirasakan.
• penyelesaian yang diinginkan; 

dan
• informasi pengaduan pernah 

atau belum disampaikan ke 
Instansi Penanggung Jawab

Adapun formulir untuk 
menyampaikan pengaduan 

pelanggaran di bidang 
kehutanan adalah sama dengan 
formulir pelanggaran di bidang 
lingkungan hidup, yang dapat 
dilihat pada Lampiran 3 buku 
panduan ini.

Penegakan Hukum 
Pidana di Bidang 
Kehutanan
Tindak Pidana di Bidang 
Kehutanan

Perbuatan-perbuatan yang 
merupakan tindak pidana pada 
sektor kehutanan disebutkan 
secara rinci dalam UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 
dan UU No. 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan 
Kehutanan. Tindak pidana 
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tersebut terdiri dari:

1. Merusak prasarana dan 
sarana perlindungan hutan, 
contohnya pagar pengaman, 
jalan patroli, alat transportasi, 
pal batas, papan informasi/
peringatan, dan sebagainya.

2. Melakukan kegiatan yang 
menimbulkan kerusakan 
hutan (oleh pemegang izin 
usaha pemanfaatan kawasan, 
izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu, izin 
pemungutan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu).

3. Mengerjakan dan/atau 
menggunakan kawasan 
hutan dan/atau menduduki 
kawasan hutan secara tidak 
sah, misalnya mendirikan 
bangunan di kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang 
berwenang.

4. Merambah kawasan hutan. 
5. Melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan hutan 
dengan radius atau jarak 
sampai dengan:

• 500 (lima ratus) meter dari 
tepi waduk atau danau;

• 200 (dua ratus) meter dari 
tepi mata air dan kiri kanan 
sungai di daerah rawa;

• 100 (seratus) meter dari kiri 
kanan tepi sungai;

• 50 (lima puluh) meter dari 
kiri kanan tepi anak sungai;

• 2 (dua) kali kedalaman 
jurang dari tepi jurang;

• 130 (seratus tiga puluh) 
kali selisih pasang tertinggi 
dan pasang terendah tepi 
pantai

6. Membakar hutan.
7. Menebang pohon atau 

memanen atau memungut 
hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau 
izin dari pejabat yang 
berwenang, dikecualikan 
terhadap masyarakat yang 
hidup secara turun temurun 
di dalam kawsan hutan 
dan tidak ditujukan untuk 
kepentingan komersial.

8. Menadah hasil hutan 
maupun hasil hutan kayu 
yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah.

9. Melakukan kegiatan 
penyelidikan umum atau 
eksplorasi atau eksplotasi 
bahan tambang di dalam 
kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri.

10. Mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hu

11. Membawa alat-alat berat 
atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di 



80

dalam kawasan hutan, tanpa 
izin pejabat yang berwenang. 

12. Membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang.

13. Melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan hutan.

14. Mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama keterangan 
sahnya hasil hutan.

15. Membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang.

16. Memanfaatkan hasil hutan 
kayu yang diduga berasal 
dari hasil pembalakan liar.

17. Mengedarkan kayu hasil 
pembalakan liar melalui 
darat, perairan, atau udara.

18. Menyelundupkan kayu yang 
berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau 
udara.

19. Membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil hutan 
kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut pungut secara 

tidak sah.
20. Membawa alat-alat berat 

dan/atau alat-alat lain yang 
lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan 
kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan 
hutan tanpa izin Menteri.

21. Mengangkut dan/atau 
menerima titipan hasil 
tambang yang berasal 
dari kegiatan kegiatan 
penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin.

22. Menjual, menguasai, 
memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil tambang 
yang berasal dari kegiatan 
penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin.

23. Membeli, memasarkan, 
dan/atau mengolah hasil 
tambang dari kegiatan 
penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin.

24. Membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau 
mengangkut hasil kebun di 
dalam kawasan hutan tanpa 
izin Menteri.

25. Melakukan kegiatan 
perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam kawasan 
hutan.

26. Menjual, menguasai, 
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memiliki, dan/atau mengolah 
hasil perkebunan yang 
berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin.

27. Membeli, memasarkan, 
dan/atau mengolah hasil 
kebun dari perkebunan 
yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin.

28. Menyuruh, mengorganisasi, 
atau menggerakkan 
pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah.

29. Mengubah status kayu 
hasil pembalakan liar dan/
atau hasil penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah, seolah-olah menjadi 
kayu yang sah, atau hasil 
penggunaan kawasan hutan 
yang sah untuk dijual kepada 
pihak ketiga, baik di dalam 
maupun di luar negeri.

30. Memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dengan 
mengubah bentuk, ukuran, 
termasuk pemanfaatan 
limbahnya.

31. Mencegah, merintangi, 
dan/atau menggagalkan 
secara langsung maupun 
tidak langsung upaya 
pemberantasan pembalakan 
liar atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah.

32. Memanfaatkan kayu hasil 

pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah yang berasal 
dari hutan konservasi.

33. Melakukan intimidasi dan/
atau ancaman terhadap 
keselamatan petugas yang 
melakukan pencegahan dan 
pemberantasan pembalakan 
liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah.

34. Menggunakan surat izin 
palsu atau memalsukan surat 
izin pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan.

35. Memindahtangankan atau 
menjual izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang 
kecuali dengan persetujuan 
Menteri.

36. Merusak, memindahkan, atau 
menghilangkan pal batas luar 
kawasan hutan, batas fungsi 
kawasan hutan, atau batas 
kawasan hutan yang berimpit 
dengan batas negara yang 
mengakibatkan perubahan 
bentuk dan/atau luasan 
kawasan hutan. 

Tabel ini akan memudahkan 
masyarakat dalam 
mengumpulkan data/informasi 
untuk menduga adanya tindak 
pidana di bidang kehutanan. 
Bentuk tindak pidana di bawah 
ini merupakan yang paling 
sering terjadi dan paling mudah 
diidentifikasi oleh masyarakat.
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Tabel 5.2

Bentuk Tindak Pidana di Bidang Kehutanan dan Data/Informasi Awal 
yang Dapat Menjadi Bukti Adanya Tindak Pidana

Bentuk Tindak Pidana di 
Bidang Kehutanan

Data/Informasi Awal yang Dapat 
Menjadi Bukti Adanya Tindak Pidana 

di Bidang Kehutanan

Melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
dengan radius atau jarak 
sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter 

dari tepi waduk atau 
danau;

2. 200 (dua ratus) meter 
dari tepi mata air dan kiri 
kanan sungai di daerah 
rawa;

3. 100 (seratus) meter dari 
kiri kanan tepi sungai;

4. 50 (lima puluh) meter 
dari kiri kanan tepi anak 
sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman 
jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) 
kali selisih pasang 
tertinggi dan pasang 
terendah tepi pantai

Dokumentasi lapangan (foto dan 
video) yang menunjukkan aktivitas 
penebangan pohon dalam kawasan 
hutan pada jarak yang diatur pada 
kolom 1. 

Membakar hutan 1. Hasil pengamatan lapangan 
berupa foto/video yang 
menunjukkan:
• Terjadinya kebakaran hutan
• Adanya orang/oknum yang 

melakukan pembakaran hutan
• Alat-alat yang digunakan untuk 

membakar hutan
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• Lokasi dan waktu terjadinya 
kebakaran hutan

2. Dua orang saksi yang melihat 
pembakaran hutan

Melakukan penambangan di 
kawasan hutan tanpa adanya 
Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH)

1. Peta kawasan hutan yang masih 
berlaku, yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan;

2. Surat dari instansi yang 
berwenang, yang menyatakan 
bahwa suatu perusahaan 
menambang di kawasan hutan 
tanpa IPPKH. Surat ini mungkin 
saja diperoleh dari instansi yang 
berwenang ketika masyarakat 
menyampaikan permohonan 
informasi mengenai IPPKH suatu 
perusahaan;

3. Data daftar pemegang IPPKH 
di wilayah kabupaten/kota 
tempat tinggal calon pelapor 
(masyarakat);

4. Hasil pengamatan lapangan:
• Koordinat penambangan yang 

diduga dilakukan di kawasan 
hutan dan tanpa IPPKH;

• Foto dan video (dokumentasi) 
kegiatan penambangan.

Menindaklanjuti Temuan Tindak 
Pidana di Bidang Kehutanan

Untuk pengaduan atau pelaporan 
yang sifatnya tindak pidana, 
terdapat beberapa pilihan jalur 
yang dapat ditempuh:

1. Menyampaikan laporan ke 
Polisi Kehutanan

Dugaan tindak pidana 
kehutanan dapat dilaporkan 
ke Polisi Hutan (Polhut).Polisi 
Hutan merupakan pejabat 
tertentu dalam lingkup 
instansi kehutanan pusat 
dan/atau daerah yang sesuai 
dengan sifat pekerjaannya 
menyelenggarakan dan/
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atau melaksanakan usaha 
perlindungan hutan yang oleh 
kuasa undang-undang diberikan 
wewenang kepolisian khusus di 
bidang kehutanan dan konservasi 
sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang berada dalam 
satu kesatuan komando.3

Polisi ini bukan merupakan 
bagian dari Kepolisian Republik 
Indonesia.Polisi Kehutanan 
berwenang untuk menerima 
laporan tentang telah terjadinya 
tindak pidana yang menyangkut 
hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan. Di samping itu, Polisi 
Hutan berwenang pula untuk:4

• mengadakan patroli/
perondaan di dalam kawasan 
hutan atau wilayah hukumnya;

• memeriksa surat-surat atau 
dokumen yang berkaitan 
dengan pengangkutan hasil  
hutan di dalam kawasan hutan 
atau wilayah hukumnya;

• mencari keterangan dan 
barang bukti terjadinya tindak 
pidana yang menyangkut 
hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan;

• dalam hal tertangkap tangan, 
wajib menangkap tersangka 
untuk diserahkan kepada yang 
berwenang; dan

• membuat laporan dan 
menandatangani laporan 

3 Pasal 1 angka 15 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencega-
han dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4 Pasal 51 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan.

tentang terjadinya tindak 
pidana yang menyangkut 
hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan

PENTING!!

Polisi Hutan memiliki satu-
an reaksi cepat yang disebut 
SPORC (Satuan Polhut Reaksi 
Cepat) yang dibentuk pada 
tahun 2005. Anggota SPORC 
adalah Polisi Kehutanan yang 
diseleksi, ditingkatkan kuali-
fikasi personalnya dan diang-
kat oleh Menteri Kehutan-
an sebagai anggota SPORC. 
Sampai saat ini telah ada 11 
SPORC yang tersebar di berb-
agai wilayah di Indonesia. 
Untuk wilayah Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Sela-
tan, SPORC berkedudukan di 
Palangkaraya dan dinamakan 
Brigade Kalaweit. 

Dalam struktur organisasi, 
Polisi Kehutanan merupakan 
bagian dari Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA).5 
BKSDA merupakan salah satu 
Unit Pelaksana Teknis pada 
Direktorat Jenderal Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam. 
BKSDA untuk wilayah Kalimantan 
Tengah beralamat di Jl. Yos 
5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Men-
hut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa-
na Teknis dan Sumber Daya Alam.
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Sudarso No. 03 Palangka Raya. 
Selain menyampaikan pelaporan 
langsung, masyarakat juga dapat 
menyampaikan laporan melalui 
surat elektronik (email) ke alamat 
surat.bksda.kh@gmail.com.

Menyampaikan laporan/
pengaduan ke Balai 
Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Wilayah Kalimantan 
Tengah.

Alamatnya di Jalan RTA Milono 
Km 8,5, Kota Palangka Raya, 
Nomor Telepon 0813-4927-7152.

Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
merupakan unit pelaksana 
teknis yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan pada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI.6 Pada balai ini 
terdapat seksi wilayah, yang 
salah satu tugasnya adalah 
melaksanakan tugas penyidikan, 
yakni melaksanakan koordinasi 
dengan aparat penegak hukum 
lainnya (misalnya polisi) dalam 
kegiatan penyidikan pelanggaran 
hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan.

6 Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Nomor P.15/Menlhk/Setken/OTL.0/1/2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan terdiri 
dari lima balai. Untuk wilayah 
Provinsi Kalimantan Tengah 
dan Kalimantan Selatan, balai 
tersebut terletak di Kota 
Palangka Raya. 

Menyampaikan langsung ke 
kepolisian setempat

Dalam hal ini, dinas kehutanan 
pada tingkat provinsi juga dapat 
membantu dengan mengirimkan 
tenaga ahli atau bimbingan 
hukum. Polri berwenang 
untuk menerima laporan dan 
pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana. 
Mekanisme menyampaikan 
laporan ke kepolisian mengenai 
tindak pidana di bidang 
kehutanan sama dengan 
mekanisme melaporkan tindak 
pidana di bidang lingkungan 
hidup, sebagaimana telah dibahas 
pada Bab 2 panduan ini.

Ke manapun pelaporan 
disampaikan, selalu minta tanda 
terima pengaduan, karena akan 

berguna sebagai bukti untuk 
menindaklanjuti pengaduan ke 
proses selanjutnya. Selain itu, 

yang terutama harus dilakukan 
adalah melampirkan bukti-bukti 

yang diperlukan.
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6
Menghadapi Upaya Paksa 

Ketika Melakukan Advokasi 
Lingkungan Hidup 

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis-
jenis upaya paksa, siapa yang berwenang 
melakukannya, dan bagaimana prosedur 

melakukan upaya paksa yang benar secara 
hukum.  
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Pendahuluan
Dalam melakukan advokasi di 
bidang lingkungan hidup pasti 
ada resiko yang mungkin akan 
dihadapi oleh masyarakat di 
lapangan. Contoh resiko yang 
cukup sering dihadapi adalah 
kriminalisasi oleh oknum 
aparat keamanan. Kriminalisasi 
tersebut bisa dalam berbagai 
bentuk, contohnya adalah 
upaya paksa yang terdiri dari 
penangkapan dan penahanan, 
dan mungkin pula diikuti dengan 
penggeledahan dan penyitaan. 
Namun, masyarakat yang 
melakukan advokasi lingkungan 
hidup tidak perlu khawatir dan 
panik apabila mengalami upaya 
paksa, karena hak-haknya 
dilindungi oleh hukum. 

Pada bab ini akan dibahas 
mengenai jenis-jenis upaya 
paksa, siapa yang berwenang 
melakukannya, dan bagaimana 
prosedur melakukan upaya 
paksa yang benar secara hukum. 
Akan dibahas pula mengenai 
tindakan pertama apa saja yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat 
pada saat mereka menghadapi 
upaya paksa dari oknum aparat. 
Selain itu, bab ini juga akan 
menjelaskan jalur-jalur yang 
dapat ditempuh apabila upaya 
paksa dilakukan secara tidak sah.

 

Jenis-Jenis Upaya Paksa
1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu 
tindakan penyidik berupa 
pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan/
atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP).

Siapa yang berwenang 
melakukan penangkapan? 

Menurut Pasal 16 KUHAP, 
yang berwenang melakukan 
penangkapan, adalah penyidik. 
Penyidik yang dimaksud dalam 
hal ini adalah penyidik Polri 
maupun penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
Penyidik PPNS merupakan 
Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan penyidikan terhadap 
tindak pidana tertentu. Misalnya 
untuk tindak pidana di bidang 
kehutanan, penyidikan selain 
dilakukan oleh Penyidik Polri, 
juga dilakukan oleh Penyidik 
PPNS yang berasal dari Dinas 
Kehutanan setempat maupun 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. 

Pengecualian terhadap aturan 
mengenai siapa yang berhak 
melakukan penangkapan 
adalah dalam kasus seseorang 
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tertangkap tangan, atau 
dalam bahasa sehari-harinya 
‘tertangkap basah’ sedang 
melakukan tindak pidana. 
Dalam hal ini, siapa saja berhak 
untuk melakukan penangkapan. 
Adapun yang dimaksud dengan 
tertangkap tangan adalah 
tertangkapnya seseorang ketika: 

1. Sedang melakukan tindak 
pidana;
Contoh: Pekerja PT X sedang 
melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar, 
namun ternyata masyarakat 
sekitar memergoki perbuatan 
tersebut.

2. Dengan segera sesudah 
beberapa saat tindak pidana 
itu dilakukan;
Contoh: Pekerja PT X sesaat 
setelah selesai melakukan 
pembukaan lahan dengan 
cara membakar, dipergoki 
oleh masyarakat ketika 
hendak meninggalkan lokasi 
pembakaran.

3. Sesaat kemudian diserukan 
oleh khalayak ramai sebagai 
orang yang melakukannya;
Contoh: Seorang pria 
mengambil dompet 
penumpang lain di dalam 
angkutan umum, dan setelah 
dompet berpindah tangan 
kepada pria tersebut, ada yang 
melihat kejadian itu sehingga 
meneriaki pelaku.

4. Apabila sesaat kemudian 
padanya ditemukan benda 
yang diduga keras telah 
dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana itu 
yang menunjukkan bahwa ia 
adalah pelakunya atau turut 
melakukan atau membantu 
melakukan tindak pidana itu.
Contoh: Ketika polisi 
melakukan penggerebekan 
suatu tempat yang diduga 
menjadi tempat perjudian, 
polisi kemudian menggeledah 
orang-orang yang ada 
di sana, lalu ditemukan 
beberapa orang menyimpan 
alat-alat perjudian. Dalam 
hal ini, diduga keras bahwa 
orang tersebut terlibat 
dalam perjudian dan dapat 
ditangkap.

Bagaimana tata cara melakukan 
penangkapan?

Sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya, penangkapan harus 
dilakukan oleh Penyidik Polri 
maupun Penyidik PPNS, kecuali 
dalam hal pelaku tertangkap 
tangan. Suatu penangkapan 
tidak dapat dilakukan secara 
sembarangan. Untuk dapat 
melakukan penangkapan, 
setidaknya ada 2 syarat yang 
harus diperhatikan oleh penyidik, 
yaitu:

1. Adanya dugaan kuat bahwa 
orang yang akan ditangkap 
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telah melakukan tindak 
pidana, berdasarkan pada 
bukti yang cukup.

2. Penangkapan harus 
didasarkan untuk kepentingan 
penyidikan.

Pada saat akan melakukan penangkapan pun, ada prosedur 
yang harus ditaati oleh penyidik, yakni:
• Petugas yang akan melakukan penangkapan wajib 

menunjukkan identitasnya sebagai petugas Polri serta 
menunjukkan surat tugasnya kepada tersangka yang hendak 
ditangkap. Kalau surat tugas tidak ada, maka tersangka 
berhak untuk menolak mematuhi perintah penangkapan.

• Petugas wajib juga memperlihatkan surat perintah 
penangkapan terhadap tersangka.

• Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan 
kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan 
dilakukan. Pemberitahuan secara lisan kepada pihak 
keluarga adalah tidak sah.

• Petugas wajib memberi tahu tuduhan dan dasar hukum 
apa yang dituduhkan kepada tersangka. Petugas juga wajib 
memberi tahu hak-hak tersangka, termasuk hak untuk 
menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

• Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan 
penyiksaan terhadap tersangka, serta  tidak boleh 
melakukan berbagai bentuk penekanan termasuk 
mengintimidasi dan menakut-nakuti.

Jika penyidik dalam jangka waktu 
satu hari tidak memerlukan lagi 
keterangan dari tersangka atau 
terdakwa, atau tidak menemukan 
alat bukti yang cukup, maka si 
tertangkap harus dibebaskan. 
Sebaliknya, penyidik telah 
memiliki dua alat bukti yang 
cukup dan untuk kepentingan 
penyelidikan/penyidikan, 

terhadap si tertangkap dapat 
ditindaklanjuti dengan proses 
penahanan.

Bagaimana Menghadapi 
Penangkapan?

Seperti yang sudah disebutkan 
sebelumnya, Anda tidak perlu 
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panik dan khawatir apabila 
menghadapi penangkapan ketika 
sedang melakukan advokasi di 
bidang lingkungan hidup. Jika 
Anda menghadapi penangkapan, 
berikut langkah-langkah awal 
yang dapat Anda tempuh.

Langkah Awal Menghadapi 
Penangkapan

• Minta petugas untuk 
menunjukkan identitasnya 
sebagai petugas Polri dan 
surat tugas kepada Anda.

• Minta petugas untuk 
memperlihatkan surat 
perintah penangkapan kepada 
Anda. Tembusan surat 
perintah harus diberikan 
kepada keluarga Anda 
segera setelah penangkapan 
dilakukan. Apabila petugas 
tidak mampu menunjukkan 
surat perintah penangkapan, 
maka Anda berhak menolak 
untuk ditangkap. Namun 
apabila Anda memang 
tertangkap tangan, maka 
petugas tidak berkewajiban 
untuk menunjukkan surat 
perintah penangkapan.

• Apabila petugas kepolisan 
menunjukkan kepada Anda 
surat perintah penangkapan, 
perhatikan dengan saksama 
identitas yang tercantum 
dalam surat tersebut, apakah 
benar orang yang dimaksud 

untuk ditangkap adalah Anda.

• Minta petugas kepolisian 
untuk menyebutkan tindak 
pidana yang dituduhkan 
kepada Anda. Misalnya, 
apabila Anda dituduh 
melakukan pencurian, 
maka petugas harus dapat 
menguraikan secara singkat 
perkaranya serta tempat Anda 
akan diperiksa.

• Apabila pada akhirnya Anda 
ditangkap, mintalah keluarga 
atau kerabat Anda untuk  
menghubungi pusat bantuan 
hukum yang terdekat (Daftar 
Pusat Bantuan Hukum yang 
dapat dihubungi dapat dilihat 
pada kotak di bagian akhir bab 
ini). 

• Jika dalam jangka waktu 24 
jam sejak penangkapan tidak 
ada perintah penahanan 
terhadap Anda, maka 
Anda berhak untuk segera 
dilepaskan. 

• Selama Anda diperiksa, Anda 
berhak untuk diam, dalam 
arti tidak mengeluarkan 
pernyataan ataupun 
pengakuan.  

• Sesudah Anda diperiksa, Anda 
berhak untuk mendapatkan 
Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP). Bacalah kembali setiap 
BAP yang dilakukan terhadap 
diri Anda dengan saksama. 
Bila Anda menyetujuinya, 
bubuhkan paraf pada setiap 
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lembarnya dan tanda tangani 
BAP tersebut. Namun apabila 
Anda tidak menyetujuinya 
karena isinya bertentangan 
dengan apa yang Anda 
katakan, nyatakanlah 
keberatan Anda dan minta 
agar penyidik mengubah 
keterangan yang ada di BAP 
sesuai dengan keterangan 
yang Anda berikan.

• Jika Anda diminta untuk 
menandatangani surat-surat 
tertentu, bacalah terlebih 
dahulu surat tersebut sampai 
Anda paham apa maksudnya. 
Jika Anda tidak setuju 
dengan isi surat tersebut, 
Anda berhak untuk menolak 
menandatanganinya. Jika 
Anda belum paham akan surat 
tersebut, mintalah kerabat 
atau pemberi bantuan hukum 
untuk menjelaskannya kepada 
Anda.

• Apabila Anda mendapatkan 
perlakuan buruk oleh 
petugas kepolisian, misalnya 
Anda dipukuli dan dianiaya, 
kenalilah orang-orang 
tersebut. Jika mereka 
menggunakan seragam, 
hafalkan nama atau NIP 
mereka. Jika memungkinkan, 
dokumentasikan bukti-bukti 
kekerasan, misalnya luka-
luka yang timbul akibat 
kekerasan tersebut, atau 
bahkan kronologis terjadinya 
kekerasan.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di 
tempat tertentu oleh penyidik, 
atau penuntut umum atau hakim 
dengan penetapannya, dalam hal 
serta menurut cara yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Penahanan dilakukan dengan 
tujuan untuk mencapai hasil yang 
memadai untuk dipergunakan 
sebagai bahan pemeriksaan di 
muka persidangan.

Penahanan tidak boleh 
dipandang sebagai bentuk 
penghukuman, atau bertujuan 
untuk penghukuman, atau cicilan 
penghukuman. Penahanan tidak 
boleh dibenturkan dengan rasa 
keadilan. Yang lebih penting 
lagi, tidak boleh membahayakan 
kesehatan dan keselamatan 
tersangka atau terdakwa.

Siapa yang dapat melakukan 
penahanan?

Dari pengertian penahanan 
yang sudah dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa 
penahanan tidak hanya dapat 
dilakukan oleh penyidik, tetapi 
juga penuntut umum dan hakim 
berwenang melakukannya.

Syarat agar dapat dilakukan 
penahanan

Dalam proses penahanan 
terhadap tersangka harus  
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dipenuhi 2 syarat, yaitu syarat 
subyektif dan syarat obyektif.

1. Syarat subyektif, diatur dalam 
Pasal 20 ayat (3) KUHAP, yaitu:
• Tersangka/terdakwa 

dikhawatirkan melarikan 
diri;

• Tersangka/terdakwa 
dikhawatirkan akan 
merusak/menghilangkan 
barang  bukti; dan

• Tersangka/terdakwa 
dikhawatirkan akan 
melakukan lagi tindak 
pidana.

2. Syarat obyektif, diatur dalam 
Pasal 21 ayat (4) KUHAP, 
pidana dan atau percobaan 
maupun pemberian bantuan 
dalam tindak pidana tersebut 
dalam hal:
• tindak pidana itu diancam 

dengan pidana penjara 
lima tahun atau lebih;

• tindak pidana ancamannya 
kurang dari 5 tahun.

Bagaimana tata cara melakukan 
penahanan?

Sama halnya dengan 
penangkapan, penahanan 
pun tidak dapat dilakukan 
secara sembarangan tanpa ada 
prosedur yang jelas. 

Tata cara penahanan: 

1. Untuk melaksanakan 
penahanan terhadap 
tersangka/terdakwa, petugas 
wajib dilengkapi dengan:
• Surat perintah penahanan 

dari penyidik; atau
• Surat perintah penahanan 

dari penuntut umum; atau
• Surat penetapan dari hakim 

yang memerintahkan 
penahanan itu.

2. Surat tersebut harus memuat:
• Identitas tersangka/

terdakwa, yang berupa 
penyebutan nama, umur, 
pekerjaan, jenis kelamin, 
dan tempat tinggal.

• Menyebutkan alasan 
penahanan, umumnya 
untuk kepentingan 
penyidikan atau untuk 
kepentingan pemeriksaan 
sidang di pengadilan.

• Uraian singkat kejahatan 
yang dipersangkakan 
atau yang didakwakan 
kepadanya, agar yang 
bersangkutan dapat 
mempersiapkan diri dalam 
melakukan pembelaan.

• Menyebutkan secara jelas 
tempat di mana ia ditahan

• Tembusan surat perintah 
penahanan atau surat 
penetapan wajib diberikan 
kepada keluarga tersangka 
atau terdakwa.
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Berapa Lama Seseorang dapat 
Ditahan?

Jangka waktu penahanan baik 
dalam tingkat penyidikan, 
penuntutan maupun 

pemeriksaan di pengadilan 
negeri, pengadilan tinggi dan 
Mahkamah Agung, diatur 
dalam Pasal 24 KUHAP sampai 
dengan Pasal 29 KUHAP, dengan 
perincian sebagai berikut:

Tabel 6.1

Jangka Waktu Maksimal Penahanan pada Setiap Tingkat Penahanan

Tingkat 
Penahanan

Pihak yang 
Berwenang 
Melakukan 
Penahanan

Dasar 
Hukum

Maksimal 
Jangka Waktu 
Penahanan

Perpanjangan 
Jangka Waktu 
Penahanan

Penyidikan

Penyidik, dapat 
diperpanjang 
oleh penuntut 
umum

Pasal 24 
ayat (1) dan 
ayat (2) 
KUHAP

20 hari 40 hari

Penuntutan

Penuntut 
umum, dapat 
diperpanjang 
oleh ketua 
pengadilan 
negeri

Pasal 25 
ayat (1) dan 
ayat (2) 
KUHAP

20 hari 30 hari

Pemeriksaan 
di Pengadilan 
Negeri

Hakim pengadilan 
negeri, dapat 
diperpanjang 
oleh oleh ketua 
pengadilan 
negeri

Pasal 26 
ayat (1) dan 
ayat (2) 
KUHAP

30 hari 60 hari

Pemeriksaan 
di Pengadilan 
Tinggi

Hakim pengadilan 
tinggi, dapat 
diperpanjang 
oleh ketua 
pengadilan tinggi

Pasal 27 
ayat (1) dan 
ayat (2) 
KUHAP

30 hari 60 hari

Pemeriksaan 
di Pengadilan 
Tingkat Kasasi

Hakim 
Mahkamah 
Agung, dapat 
diperpanjang 
oleh Ketua 
Mahkamah 
Agung

Pasal 28 
ayat (1) dan 
ayat (2) 
KUHAP

50 hari 60 hari
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Dari tabel tadi dapat dilihat 
bahwa jangka waktu maksimal 
penahanan pada tahap 
penyidikan adalah 60 hari, di 
tingkat penuntutan 50 hari, 
di tingkat pengadilan negeri 
90 hari, di tingkat pengadilan 
tinggi 90 hari, dan di tingkat 
Mahkamah Agung adalah 110 
hari. Jadi, total seluruh masa 
penahanan adalah 400 hari. 
Namun ada pengecualian untuk 
ketentuan ini. Guna kepentingan 
pemeriksaan, penahanan 
terhadap tersangka atau 
terdakwa dapat diperpanjang 
berdasar alasan yang patut dan 
tidak dapat dihindarkan karena:

1. Tersangka/Terdakwa 
menderita gangguan fisik 
atau mental yang berat, yang 
dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter, atau

2. Perkara yang sedang diperiksa 
diancam dengan pidana 
penjara sembilan tahun atau 
lebih.

Perpanjangan ini diberikan untuk 
paling lama 30 hari, dan apabila 
penahanan tersebut masih 
diperlukan, dapat diperpanjang 
lagi untuk jangka waktu 30 hari. 
Jadi, jika dijumlahkan dengan 
perhitungan sebelumnya 
maka jangka waktu maksimal 
penahanan adalah 460 hari. 
Setelah jangka waktu tersebut 
terlampaui, meskipun perkara 
belum selesai diputus, maka 
tersangka atau terdakwa harus 

dikeluarkan dari tahanan demi 
hukum. 

Bagaimana Menghadapi 
Penahanan?

Berikut langkah-langkah awal 
yang dapat ditempuh apabila 
Anda menghadapi penahanan 
oleh aparat.

Langkah Awal dalam 
Menghadapi Penahanan
• Minta petugas untuk 

menunjukkan surat perintah 
penahanan dari penyidik 
kepada Anda. Tembusan 
surat perintah penahanan 
juga wajib diberikan kepada 
keluarga Anda segera setelah 
dilakukan penahanan.

• Perhatikanlah surat 
perintah penahanan yang 
diberikan kepada ada. Surat 
perintah penahanan harus 
mencantumkan identitas 
Anda, menyebutkan alasan 
penahanan, uraian tindak 
pidana yang dituduhkan 
terhadap Anda.

• Mintalah salinan berita acara 
penahanan terhadap Anda. 
Keluarga Anda juga berhak 
untuk mendapatkan salinan 
berita acara penahanan.

• Mintalah keluarga atau 
kerabat Anda untuk 
menghubungi pusat bantuan 
hukum terdekat.

• Anda berhak untuk 
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mengajukan penangguhan 
penahanan dengan jaminan 
uang maupun jaminan orang. 
Penangguhan penahanan 
adalah hak dari tersangka, di 
mana pelaksanaan penahanan 
dihentikan dengan jalan 
mengeluarkan tahanan 
setelah instansi/pejabat 
yang menahan menetapkan 
syarat-syarat tertentu 
yang harus dipenuhi oleh 
tahanan atau orang lain yang 
bertindak sebagai penjamin 
penangguhan.

• Jangan mau menandatangani 
surat apapun yang diajukan 
kepada Anda apabila belum 
benar-benar paham maksud 
dan tujuan dari surat tersebut.

3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan 
penyidik untuk memasuki 
rumah tempat tinggal dan 
tempat tertutup lainnya untuk 
melakukan tindakan pemeriksaan 
dan/atau penyitaan dan/atau 
penangkapan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Penggeledahan ada 2 bentuk, 
yakni penggeledahan badan 
dan penggeledahan tempat. 
Tujuan penggeledahan adalah 
untuk kepentingan penyelidikan 
dan/atau untuk kepentingan 
penyidikan, guna memperoleh 

bukti permulaan yang cukup. 
Bukti permulaan yang cukup 
ini diperlukan agar tersangka 
dapat ditangkap/ditahan dan 
prosesnya dapat dilanjutkan ke 
tingkat penuntutan dan tingkat 
pemeriksaan persidangan 
pengadilan.

Bagaimana prosedur dan tata 
cara melakukan penggeledahan?

Apabila penyidik bermaksud 
untuk memeriksa suatu tempat 
tertutup atau badan seseorang, 
maka prosedur dan tata caranya 
adalah sebagai berikut.

Penggeledahan Biasa

1. Dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri setempat, 
penyidik dalam melakukan 
penyidikan dapat mengadakan 
penggeledahan yang 
diperlukan.

2. Dalam hal yang diperlukan 
atas perintah tertulis dari 
penyidik, petugas kepolisian 
negara Republik Indonesia 
dapat memasuki rumah.

3. Setiap kali memasuki rumah 
harus disaksikan oleh dua 
orang saksi dalam hal 
tersangka atau penghuni 
menyetujuinya.

4. Setiap kali memasuki rumah 
harus disaksikan oleh kepala 
desa atau ketua lingkungan 
dengan dua orang saksi, 
dalam hal tersangka atau 
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penghuni menolak atau tidak 
hadir.3

5. Dalam waktu dua hari 
setelah memasuki dan atau 
menggeledah rumah, harus 
dibuat suatu berita acara 
dan turunannya disampaikan 
kepada pemilik atau penghuni 
rumah yang bersangkutan.

Penggeledahan yang Sangat 
Mendesak

Apabila terjadi hal-hal yang luar 
biasa atau dalam hal-hal yang 
sangat perlu dan mendesak, 
petugas yang hendak melakukan 
penggeledahan wajib mematuhi 
tata cara berikut.
1. Dalam keadaan yang sangat 

perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera 
bertindak dan tidak mungkin 
untuk mendapatkan surat 
izin terlebih dahulu, maka 
penyidik dapat melakukan 
penggeledahan:

• pada halaman rumah 
tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada dan yang 
ada di atasnya;

• pada setiap tempat lain 
tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada;

• di tempat tindak pidana 
dilakukan atau terdapat 
bekasnya;

• di tempat penginapan dan 
tempat umum lainnya.

3 Penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP.

2. Dalam hal penggeledahan 
sebagaimana dimaksud 
di atas, penyidik tidak 
diperkenankan memeriksa 
atau menyita surat, buku, 
dan tulisan lain yang tidak 
merupakan benda yang 
berhubungan dengan tindak 
pidana yang bersangkutan, 
kecuali benda yang 
berhubungan dengan tindak 
pidana yang bersangkutan 
atau yang diduga telah 
dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana 
tersebut.

Penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah adalah 
tindakan penyidik untuk 
memasuki rumah tempat tinggal 
dan tempat tertutup lainnya 
untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan dan/atau penyitaan 
dan/atau penangkapan dalam 
hal dan menurut cara yang 
diatur dalam KUHAP. Tata cara 
melakukan penggeledahan 
rumah:

1. Penyidik terlebih dahulu 
menunjukkan tanda 
pengenalnya kepada 
tersangka atau keluarganya. 
Jika yang melakukan 
penggeledahan rumah itu 
bukan penyidik sendiri, maka 
petugas kepolisian lainnya 
harus dapat menunjukkan 
surat izin ketua pengadilan 
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negeri dan surat perintah 
tertulis dari penyidik

2. Penyidik membuat berita 
acara tentang jalannya 
penggeledahan rumah dan 
hasil dari penggeledahan 
tersebut.

3. Penyidik membacakan terlebih 
dahulu berita acara tentang 
penggeledahan rumah kepada 
yang bersangkutan, kemudian 
diberi tanggal dan ditanda-
tangani oleh penyidik maupun 
tersangka atau keluarganya 
dan/atau kepala desa atau 
ketua lingkungan dengan dua 
orang saksi.

4. Dalam hal tersangka dan 
keluarganya tidak mau 
membubuhkan tanda 
tangannya, hal itu dicatatkan 
dalam berita acara dengan 
menyebut alasannya.

Penggeledahan Badan dan 
Pakaian

Penggeledahan badan adalah 
tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan 
badan dan/atau pakaian 
tersangka untuk mencari benda 
yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawa serta, 
untuk disita. Dalam melakukan 
penggeledahan badan dan 
pakaian, berikut aturan dan tata 
cara yang harus ditaati oleh 
penyidik:

1. Pada waktu menangkap 
tersangka, penyidik hanya 

berwenang menggeledah 
pakaian termasuk benda 
yang dibawanya, serta apabila 
terdapat dugaan keras dengan 
alasan yang cukup bahwa 
pada tersangka tersebut 
terdapat benda yang dapat 
disita.

2. Pada waktu menangkap 
tersangka atau dalam hal 
tersangka dibawa kepada 
penyidik, penyidik berwenang 
menggeledah pakaian dan/
atau menggeledah badan 
tersangka.

3. Penggeledahan badan 
dilakukan meliputi pakaian 
dan rongga badan.

4. Penggeledahan terhadap 
wanita dilakukan oleh pejabat 
wanita.

Bagaimana Menghadapi 
Penggeledahan?

Berikut diuraikan langkah-
langkah awal yang dapat 
dilakukan apabila pada saat 
melakukan advokasi Anda 
mengalami upaya paksa berupa 
penggeledahan.

Langkah Awal dalam 
Menghadapi Penggeledahan

• Perlu dipahami bahwa yang 
berwenang untuk melakukan 
penggeledahan hanya instansi 
kepolisian, dan yang dapat 
digeledah adalah pakaian, 
badan, atau rumah. 
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• Perhatikan pangkat petugas 
kepolisian yang akan 
melakukan penggeledahan. 
Penggeledahan hanya boleh 
dilakukan oleh penyidik, dan 
dengan demikian pangkat 
petugas kepolisian tersebut 
sekurang-kurangnya 
Inspektur Dua Polisi (Ipda) 
atau Komandan Polsek yang 
berpangkat bintara di bawah 
Ipda.

• Minta petugas untuk 
menunjukkan surat izin dari 
ketua pengadilan negeri 
setempat. 

• Perhatikan keadaan 
sekeliling Anda. Setiap 
penggeledahan rumah harus 
dilakukan setidak-tidaknya 
dengan dua orang saksi. 
Bila saat penggeledahan 
penghuni tidak di rumah, 
penggeledahan harus 
didampingi 2 orang saksi dan 
kepala desa/lurah.

• Bila Anda menolak 
dilakukannya penggeledahan 
di rumah Anda, maka petugas 
dapat tetap masuk namun 
harus disaksikan oleh kepada 
desa/lurah dan 2 orang saksi.

• Buatlah catatan sendiri 
mengenai barang-barang 
yang digeledah dan disita, 
kemudian mintalah saksi 
untuk menandatangani 
catatan pribadi Anda 
tersebut. Perhatikan proses 

penggeledahannya dengan 
baik, sehingga Anda dapat 
tahu apabila ada kejanggalan 
dalam prosesnya. 

• Dalam waktu dua hari setelah 
penggeledahan, Anda berhak 
untuk mendapatkan salinan 
berita acara penggeledahan.

4. Penyitaan

Penyitaan adalah suatu cara 
yang dilakukan oleh pajabat-
pejabat yang berwenang untuk 
menguasai sementara waktu 
barang-barang, baik yang 
merupakan milik terdakwa 
ataupun bukan, tetapi berasal 
dari atau ada hubungannya 
dengan suatu tindak pidana dan 
berguna untuk pembuktian. 
Jika ternyata kemudian bahwa 
barang tersebut tidak ada 
hubungannya dengan kejahatan 
yang dituduhkan, maka barang 
tersebut akan dikembalikan 
kepada pemiliknya.

Penyitaan dilakukan untuk 
kepentingan pembuktian, 
terutama ditujukan sebagai 
barang bukti di muka 
persidangan. Sebab, tanpa 
adanya barang bukti tersebut, 
maka perkaranya tidak dapat 
diajukan ke pengadilan.

Dalam KUHAP diatur mengenai 
syarat dan tata cara melakukan 
penyitaan, yakni sebagai berikut.
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1. Penyitaan hanya dapat 
dilakukan oleh penyidik 
dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri setempat.

2. Dalam keadaan yang sangat 
perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera 
bertindak dan tidak mungkin 
untuk mendapatkan surat 
izin terlebih dahulu, penyidik 
dapat melakukan penyitaan 
hanya atas benda bergerak. 
Untuk itu, penyidik wajib 
segera melaporkan kepada 
ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh 
persetujuannya.

3. Saat hendak melakukan 
penyitaan, penyidik wajib 
terlebih dahulu menunjukkan 
tanda pengenalnya kepada 
orang dari mana benda itu 
disita.

4. Pada saat penyitaan dilakukan, 
maka:

• Penyidik memperlihatkan 
benda yang akan disita 
kepada orang dari mana 
benda itu akan disita atau 
kepada keluarganya dan dapat 
diminta keterangan tentang 
benda yang akan disita itu 
dengan disaksikan oleh kepala 
desa atau ketua lingkungan 
dengan dua orang saksi.

• Penyidik membuat berita 
acara penyitaan yang 
dibacakan terlebih dahulu 
kepada orang dari mana 
benda itu disita atau 

keluarganya dengan diberi 
tanggal dan ditandatangani 
oleh penyidik maupun orang 
atau keluarganya dan atau 
kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua 
orang saksi. Apabila orang 
dari mana benda itu disita 
atau keluarganya tidak mau 
menandatangangani berita 
acara, hal ini dicatat dalam 
berita acara dengan menyebut 
alasannya.

• Turunan dari berita acara 
disampaikan oleh penyidik 
kepada atasannya, orang dari 
mana benda itu disita atau 
keluarganya, dan kepala desa.

• Penyidik berwenang 
memerintahkan kepada 
orang yang menguasai benda 
yang dapat disita untuk 
menyerahkan benda tersebut 
kepadanya untuk kepentingan 
pemeriksaan. Kepada yang 
menyerahkan benda tersebut 
harus diberikan surat tanda 
penerimaan.

Barang yang dapat disita 
menurut Pasal 39 KUHAP, yakni:
1. Benda atau tagihan tersangka 

atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga 
diperoleh dari tindak pidana 
atau sebagian hasil dari tindak 
pidana.

2. Benda yang telah 
dipergunakan secara 
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langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya.

3. Benda yang dipergunakan 
untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana.

4. Benda yang khusus dibuat 
atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana.

5. Benda lain yang mempunyai 
hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dan penggeledahan 
adalah dua hal yang berbeda, 
terutama dalam hal tujuannya. 
Penyitaan, sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya, 
dilakukan untuk kepentingan 
pembuktian di pengadilan, 
sedangkan penggeledahan 
dilakukan untuk kepentingan 
penyelidikan dan penyidikan.

Bagaimana Menghadapi 
Penyitaan?

Berikut upaya awal yang dapat 
dilakukan apabila menghadapi 
penyitaan.

Langkah Awal dalam 
Menghadapi Penyitaan
• Mintalah kepada petugas atau 

apparat surat izin penyitaan 
dari ketua pengadilan negeri 
setempat.

• Catat identitas petugas yang 
menyita barang Anda dan buat 
catatan sendiri atas barang-

barang Anda yang disita.
• Mintalah penyidik untuk 

memperlihatkan benda-
benda yang akan disita dan 
disaksikan oleh kepala desa/
lurah/ketua RW/ketua RT dan 
dua orang saksi.

• Perhatikan apakah barang 
yang disita ada kaitannya 
dengan tindak pidana yang 
dituduhkan terhadap Anda.

• Mintalah salinan berita acara 
penyitaan kepada penyidik, 
karena salinan berita acara 
penyitaan tersebut adalah hak 
Anda.

5. Pemeriksaan Surat

Yang dimaksud dengan surat 
dalam pemeriksaan surat 
adalah segala sesuatu yang 
memuat tanda-tanda bacaan 
yang dimaksudkan untuk 
mencurahkan isi hati atau untuk 
menyampaikan buah pikiran 
seseorang dan dipergunakan 
sebagai pembuktian. Surat yang 
dapat diperiksa dan disita adalah 
surat yang dicurigai mempunyai 
hubungan dengan perkara 
pidana yang sedang diperiksa.

Bagaimana tata cara melakukan 
pemeriksaan surat dalam 
KUHAP?

1. Penyidik berhak membuka, 
memeriksa dan menyita 
surat lain yang dikirim 
melalui kantor pos dan 
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telekomunikasi, jawatan atau 
perusahaan komunikasi atau 
pengangkutan jika benda 
tersebut dicurigai dengan 
alasan yang kuat mempunyai 
hubungan dengan perkara 
pidana yang sedang diperiksa. 
Hal ini dilakukan dengan izin 
khusus dari ketua pengadilan 
negeri.

2. Apabila sesudah dibuka dan 
diperiksa, ternyata bahwa 
surat itu ada hubungannya 
dengan perkara yang 
sedang diperiksa, surat 
tersebut dilampirkan pada 
berkas perkara. Namun, 
apabila sesudah diperiksa 
ternyata surat itu tidak ada 
hubungannya dengan perkara 
tersebut, surat itu ditutup 
rapi dan segera diserahkan 
kembali kepada kantor pos 
dan telekomunikasi, jawatan 
atau perusahaan komunikasi 
atau pengangkutan lain 
setelah dibubuhi cap yang 
berbunyi “telah dibuka oleh 
penyidik” dengan dibubuhi 
tanggal, tandatangan beserta 
identitas penyidik.

3. Penyidik membuat berita 
acara tentang pemeriksaan 
dan penyitaan surat yang telah 
dilakukannya.

 

Hal paling penting untuk 
dilakukan apabila Anda 
menghadapi upaya paksa dalam 
bentuk apapun adalah sebaiknya 
Anda atau keluarga Anda segera 
menghubungi pusat bantuan 
hukum yang terdekat. Di sekitar 
Barito Timur ada  ada beberapa 
pusat bantuan hukum yang 

dapat dihubungi, yaitu4: 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM 
SAHABAT HUKUM

Jl. Marist Ismail No.8 Pangaringan 
II Kelurahan Langkai Kec. 
Pahandut Palangkaraya 
Kalimantan Tengah – (0536) 
3221976 – 08125096176 
– 082156566938 – email. 
sahabathukum@gmail.com

LEMBAGA KONSULTASI DAN 
BANTUAN HUKUM (LKBH) 
SEKOLAH TINGGI ILMU 
HUKUM HABARING HURUNG 
SAMPIT

Jl. Padat Karya Baamang Hilir Darat 
(0531) 34695 – lkbh_stihhr@yahoo.
co.id

LEMBAGA KONSULTASI DAN 
BANTUAN HUKUM (LKBH) 
EKA HAPAKAT

Jl. Ki Hajar Dewantara Gg. Merak 2 
No.15 Sampit Kalimantan Tengah – 
08125168791 – 082159138488

4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Nomor 2018 M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 tentang 
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Veri-
fikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum 
Periode Tahun 2016 S.D. 2018 M.HH-01.HN.03.03 
TAHUN 2016



102

Pusat bantuan hukum yang 
dapat  bertindak sebagai pemberi 
bantuan hukum memberikan 
bantan hukum kepada penerima 
bantuan hukum berdasarkan 
syarat dan tata cara yang 
ditentukan berdasarkan UU No. 
16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum.  Penerima bantuan 
hukum, dalam hal ini adalah 
setiap orang atau kelompok 
orang miskin yang tidak dapat 
memenuhi hak dasar secara 
mandiri.

Langkah Advokasi 
terhadap Upaya Paksa 
yang Tidak Sesuai 
Prosedur
Ada kalanya upaya paksa yang 
dilakukan oleh aparat tidak 
sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan dalam KUHAP. Jika 
hal ini terjadi, ada beberapa 
upaya lanjutan yang dapat 
masyarakat lakukan, selain dari 
langkah-langkah awal yang telah 
diuraikan sebelumnya. Adapun 
langkah-langkah yang dapat 
ditempuh atas upaya paksa 
yang dilakukan secara tidak sah, 
antara lain:

1. Menyampaikan Pengaduan 
ke Propam
Divisi Propam (Profesi 
dan Pengamanan) adalah 
salah satu divisi di Polri 
yang bertanggung jawab 

mengenai masalah pembinaan 
profesi dan pengamanan 
di lingkungan internal 
organisasi Polri. Salah satu 
lingkup tugas Propam adalah 
pelayanan pengaduan 
masyarakat tentang adanya 
penyimpangan tindakan 
anggota/PNS Polri. 
Pengaduan ke Propam dapat 
disampaikan melalui surat 
ke alamat Jl. Trunojoyo No. 
3 Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, atau melalui surat 
elektronik ke info@propam.
polri.go.id. Pengaduan juga 
dapat disampaikan melalui 
telepon ke nomor (021)-739 
3350 maupun melalui situs 
web Propam Polri di http://
www.propam.polri.go.id/
pol/?mnu=pengaduan.
Ada beberapa hal penting 
yang harus dimuat di 
surat pengaduan ataupun 
disampaikan melalui telepon:
• Sampaikan kronologis 

terjadinya pelanggaran oleh 
anggota Polri. Misalnya, 
apabila Anda mendapatkan 
perlakuan yang tidak baik 
atau diintimidasi dengan 
kekerasan fisik maupun 
verbal, sampaikanlah hal 
tersebut dengan detail. 
Uraikan tempat dan tanggal 
kejadiannya secara berurut 
sesuai waktu kejadiannya.

• Sebutkan identitas anggota 
Polri yang melakukan 
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pelanggaran tersebut. 
Untuk itu, pada saat Anda 
dikenai upaya paksa, salah 
satu hal yang penting 
untuk Anda lakukan adalah 
mencatat/mengingat nama 
anggota Polri tersebut, dan 
jika memungkinkan catat 
juga nomor induk/NIP-nya.

• Lampirkan bukti-bukti yang 
mendukung pengaduan 
Anda. Jika kasusnya 
adalah intimidasi dengan 
kekerasan fisik dan 
verbal, lampirkan foto-
foto luka bekas kekerasan 
tersebut disertai dengan 
keterangannya. Atau 
mungkin ketika upaya paksa 
dilakukan, salah seorang 
anggota keluarga sempat 
mendokumentasikan 
kejadiannya, maka video 
tersebut dapat pula menjadi 
bukti yang memperkuat 
pengaduan.

2. Menghubungi Kompolnas
Kompolnas atau Komisi 
Kepolisian Nasional adalah 
lembaga kepolisian nasional 
yang bertanggung jawab 
kepada presiden. Salah 
satu wewenangnya adalah 
menerima saran dan keluhan 
masyarakat mengenai 
kinerja kepolisian dan 
menyampaikannya kepada 
presiden. Keluhan di sini 
maksudnya pengaduan 
masyarakat yang menyangkut 

penyalahgunaan wewenang, 
termasuk dalam hal 
melakukan upaya paksa yang 
tidak sesuai prosedur.
Pengaduan ke Kompolnas 
dapat disampaikan melalui 
surat ke alamat Jl. Tirtayasa 
VII No. 20 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 12160 atau 
melalui surat elektronik ke 
alamat e-mail pengaduan@
kompolnas.go.id. Selain 
itu, pengaduan juga dapat 
disampaikan melalui SMS ke 
nomor 081282444555.

3. Menghubungi Komnas HAM
Pengaduan ke Komnas HAM 
harus disampaikan dalam 
bentuk tertulis yang memuat 
dan dilengkapi dengan:
• Nama lengkap pengadu;
• Alamat rumah;
• Alamat surat apabila 

berbeda dengan alamat 
rumah;

• Nomor telepon tempat 
kerja atau rumah;

• Nomor faximili apabila ada;
• Rincian pengaduan, yaitu 

apa yang terjadi, di mana, 
kapan, siapa yang terlibat, 
nama-nama saksi;

• Fotocopy berbagai 
dokumen pendukung yang 
berhubungan dengan 
peristiwa yang diadukan;

• Fotocopy identitas pengadu 
yang masih berlaku (KTP, 
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SIM, Paspor);
• Bukti-bukti lain yang 

menguatkan pengaduan;
• Jika ada, institusi lain 

yang kepadanya telah 
disampaikan pengaduan 
serupa, jelaskan apakah 
sudah ada upaya hukum 
yang dilakukan.

Dalam menyampaikan 
pengaduan ke Komnas 
HAM, perlu juga disebutkan 
tuntutan/harapan Anda. 
Secara umum, tuntutan/
harapan ke Komnas HAM 
dapat dibedakan menjadi 
2, yakni rekomedasi atau 
mediasi. 

Setelah keterangan di atas 
lengkap, pengaduan dapat 
disampaikan melalui berbagai 
cara:

1. Diantar langsung ke 
Komnas HAM atau dikirim 
melalui jasa pos atau kurir 
ke alamat Jl. Latuharhary 
No. 4B Menteng, Jakarta 
Pusat.

2. Dikirim melalui faksimili ke 
nomor 021-3925227.

3. Dikirim melalui e-mail ke 
pengaduan@komnasham.
go.id.

Untuk setiap pengaduan 
yang disampaikan ke Komnas 
HAM, akan diberikan tanda 
terima. Tanda terima tersebut 
berfungsi untuk melakukan 
pemantauan terhadap proses 

tindak lanjut pengaduan yang 
Anda ajukan.

4. Mengajukan Praperadilan
Praperadilan dimaksudkan 
sebagai mekanisme kontrol 
terhadap kemungkinan 
tindakan sewenang-wenang 
penyidik atau penuntut 
umum dalam melakukan 
penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, 
penyidikan, penuntutan, 
penghentian penyidikan dan 
penghentian penuntutan, 
baik yang disertai dengan 
permintaan ganti kerugian 
dan/atau rehabilitasi maupun 
tidak.
Prosedur mengajukan 
praperadilan:
1. Menyampaikan 

permohonan praperadilan 
dan mendaftarkannya 
melalui kepaniteraan 
pidana. Pada praktiknya, 
permohonan praperadilan 
wajib ditujukan kepada 
Ketua PN yang meliputi 
daerah hukum di mana 
penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, atau 
penyitaan dilakukan. 
Permohonan pada 
pokoknya berisi:
• Identitas lengkap 

pemohon dan termohon 
yang diduga melanggar 
ketentuan dalam 
melakukan upaya paksa;

• Menguraikan fakta-fakta 
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bahwa pemohon telah 
mengalami kerugian 
akibat tindakan salah 
yang dilakukan oleh 
termohon.

2. Setelah permohonan 
didaftarkan kemudian 
diberikan nomor register 
perkara. Permohonan 
tersebut kemudian 

disampaikan ke Ketua PN 
agar hakim bisa ditunjuk.

3. Dalam waktu 3 hari sejak 
diterimanya permohonan, 
Ketua PN harus sudah 
menunjuk hakim dan 
panitera yang memeriksa 
perkara, dan hakim yang 
bersangkutan juga sudah 
menetapkan hari sidang.

Untuk menempuh proses ini, Anda dapat 
menghubungi pusat bantuan hukum terdekat, 
sebagaimana telah dirinci pada kotak di atas 

atau lainnya.
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7
Memperkuat Wilayah 

Kelola Masyarakat Melalui 
Perhutanan Sosial

Pada bab ini akan dibahas menganai konsep 
perhutanan sosial serta tujuan dan jenis-

jenisnya. 
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Pendahuluan
Hutan sebagai sumber 
penghidupan warga masyarakat 
di pedesaan, harus dioptimalkan 
fungsinya secara sosial, sehingga 
dapat membantu mengurangi 
dan mengatasi kemiskinan. 
Untuk itu, diperlukan kebijakan 
perhutanan sosial yang 
memberikan akses pengelolaan 
sumber daya hutan bagi warga 
masyarakat di dalam dan di 
sekitar hutan.

Pada dokumen RPJMN tahun 
2015 – 2019 telah ditetapkan 
target areal perhutanan sosial 
seluas 12,7 juta Ha yang 
mencakup 9.800 desa. Dalam 
upaya mencapai target tersebut, 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan mengambil 
langkah strategis, antara lain 
melakukan revisi kebijakan 
untuk menyederhanakan proses 
perizinan, menyusun Peta 
Indikatif Areal Perhutanan Sosial 
(PIAPS), menyediakan pelayanan 
perizinan online dan membentuk 
Kelompok Kerja Perhutanan 
Sosial (Pokja PPS) di daerah.

Pada bab ini akan dibahas 
menganai konsep perhutanan 
sosial serta tujuan dan jenis-
jenisnya. Kemudian akan dibahas 
pula cara-cara untuk mengajukan 
permohonan perhutanan sosial, 
yang mencakup syarat-syarat 
dan proses pengajuannya. 
Diharapkan melalui tulisan ini 

masyarakat menjadi paham 
bahwa wilayah kelolanya 
dapat diperkuat melalui skema 
perhutanan sosial, sehingga 
masyarakat menjadi terdorong 
untuk melakukan permohonan 
perhutanan sosial. 

Konsep Perhutanan Sosial
Pengertian dan Tujuan 
Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem 
pengelolaan hutan lestari yang 
dilaksanakan dalam kawasan 
hutan negara atau hutan hak/
hutan adat yang dilaksanakan 
oleh masyarakat setempat 
atau masyarakat hukum adat 
sebagai pelaku utama untuk 
meningkatkan kesejahteraannya, 
keseimbangan lingkungan dan 
dinamika sosial budaya dalam 
bentuk Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 
Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan 
Adat, dan Kemitraan Kehutanan. 
Dari pengertian ini, dapat kita 
pahami unsur-unsur utama dari 
perhutanan sosial, yaitu:

1. Dilakukan di kawasan hutan 
negara atau hutan hak/hutan 
adat

2. Memperhatikan kelestarian, 
keseimbangan lingkungan, 
dan dinamikan sosial budaya

3. Masyarakat setempat 
atau masyarakat hukum 



108

adat sebagai pelaku utama, 
untuk meningkatkan 
kesejahteraannya.

Jenis-Jenis Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial secara hukum 
diatur dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/20/2016. Dalam peraturan 
ini ada 5 bentuk perhutanan sosial, 
yakni:
1. Hutan Desa (HD)
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
4. Kemitraan Kehutanan (KK)

5. Hutan Adat (HA)

Pemberian Hak Pengusahaan 
atas Hutan Desa (HPHD), Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan (IUPHKm), dan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Rakyat (IUPHHK-HTR) dilakukan 
berdasarkan Peta Indikatif Areal 
Perhutanan Sosial (PIAPS). PIAPS 
merupakan peta yang memuat 
areal kawasan hutan negara yang 
dicadangkan untuk perhutanan 
sosial.

Masing-masing jenis perhutanan 
sosial di atas dapat dilihat 
penjelasannya dalam tabel 
berikut ini.

Tabel 7.1

 Perbedaan antara Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan 
Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat

Hutan Desa Hutan 
Kemasyarakatan

Hutan Tanaman 
Rakyat

Kemitraan 
Kehutanan Hutan Adat

Merupakan 
hutan negara 
yang dikelola 
oleh desa dan 
dimanfaatkan 
untuk 
kesejahteraan 
desa

Merupakan 
hutan 
negara yang 
pemanfaatan 
utamanya 
ditujukan untuk 
memberdayakan 
masyarakat

Merupakan 
hutan tanaman 
pada hutan 
produksi yang 
dibangun oleh 
kelompok 
masyarakat 
untuk 
meningkatkan 
potensi dan 
kualitas hutan 
produksi dengan 
menerapkan 
silvikultur 
dalam rangka 
menjamin 
kelestarian 
sumber daya 
hutan.

Kerja sama 
antara 
masyarakat 
setempat 
dengan 
pengelola hutan, 
pemegang 
izin usaha 
pemanfaatan 
hutan/jasa 
hutan, izin 
pinjam pakai 
kawasan hutan, 
atau pemegang 
izin usaha 
industri primer 
hasil hutan.

Hutan yang 
berada di 
dalam wilayah 
masyarakat 
hukum adat.
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Hutan Desa Hutan 
Kemasyarakatan

Hutan Tanaman 
Rakyat

Kemitraan 
Kehutanan Hutan Adat

Hak 
Pengusahaan 
Hutan Desa 
(HPHD) 
diberikan pada:

• Hutan 
produksi dan/
atau hutan 
lindung 
yang belum 
dibebani izin;

• Hutan 
lindung yang 
dikelola 
Perum 
Perhutani

• Wilayah 
tertentu 
dalam 
Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan (KPH)

Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hutan 
Kemasyarakatan 
(IUPHKm) 
diberikan pada:

• Hutan 
produksi dan/
atau hutan 
lindung 
yang belum 
dibebani izin;

• Hutan lindung 
yang dikelola 
oleh Perum 
Pehutani;

• Wilayah 
tertentu 
dalam KPH.

Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan 
Kayu pada 
Hutan Tanaman 
Rakyat (IUPHHK-
HTR) diberikan 
pada:

• Hutan 
produksi 
yang belum 
dibebani izin;

• Wilayah 
tertentu 
dalam KPH

Areal kemitraan 
kehutanan 
antara 
pengelola hutan 
atau pemegang 
izin dengan 
masyarakat 
setempat 
ditetapkan 
dengan 
ketentuan:

• areal konflik 
dan yang 
berpotensi 
konflik 
di areal 
pengelola 
hutan atau 
pemegang 
izin;

• areal yang 
memiliki 
potensi dan 
menjadi 
sumber 
penghidupan 
masyarakat 
setempat;

• di areal 
tanaman 
kehidupan di 
wilayah kerja 
IUPHHK-HTI;

• di zona 
pemanfaatan, 
zona 
tradisional 
dan zona 
rehabilitasi 
pada taman 
nasional 
atau blok 
pemanfaatan 
pada taman 
wisata alam 
dan taman 
hutan raya;

• areal yang 
terdegradasi 
di kawasan 
konservasi.
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Hutan Desa Hutan 
Kemasyarakatan

Hutan Tanaman 
Rakyat

Kemitraan 
Kehutanan Hutan Adat

Pemanfaatan 
Hutan dalam 
HPHD:
• pada hutan 

lindung 
berupa 
pemanfaatan 
kawasan, 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
dan 
pemanfaatan 
serta 
pemungutan 
hasil hutan 
bukan kayu; 

• pada hutan 
produksi 
berupa 
pemanfaatan 
kawasan, 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan, 
pemanfaatan 
hasil hutan 
kayu dan 
bukan 
kayu dan 
pemungutan 
hasil hutan 
kayu dan 
bukan kayu.

Pemanfaatan 
hutan dalam 
IUPHKm:
• pada hutan 

lindung 
berupa 
pemanfaatan 
kawasan, 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
dan 
pemanfaatan 
serta 
pemungutan 
hasil hutan 
bukan kayu; 

• pada hutan 
produksi 
berupa 
pemanfaatan 
kawasan, 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan, 
pemanfaatan 
hasil hutan 
kayu dan 
bukan 
kayu dan 
pemungutan 
hasil hutan 
kayu dan 
bukan kayu.

Pemanfaatan 
hutan dalam 
IUPHHK-HTR 
pada hutan 
produksi berupa 
pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
yang berasal 
dari hutan 
tanaman dan 
belukar tua.

Pemanfaatan 
hutan dalam 
rangka 
kemitraan 
kehutanan 
berupa hasil 
hutan bukan 
kayu dan jasa 
lingkungan 
hutan di hutan 
lindung atau 
hasil hutan 
bukan kayu, 
hasil hutan 
kayu dan jasa 
lingkungan 
hutan di hutan 
produksi.

Pemanfaatan 
hutan pada 
hutan adat 
tidak boleh 
mengubah 
fungsi hutan 
dengan cara 
memanfaatkan 
dan 
menggunakan 
pengetahuan 
tradisional 
dalam 
pemanfaatan 
sumber daya 
genetik yang 
ada di dalam 
hutan hak, dan/
atau berupa 
hasil hutan 
bukan kayu dan 
jasa lingkungan 
hutan di hutan 
dengan fungsi 
konservasi dan 
lindung, atau 
berupa hasil 
hutan bukan 
kayu, hasil hutan 
kayu dan jasa 
lingkungan di 
fungsi produksi.

Pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
dalam HPHD di 
hutan produksi 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana 
pengelolaan 
hutan desa yang 
telah disahkan.

Pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
dalam IUPHKm di 
hutan produksi 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana kerja 
usaha yang telah 
disahkan.

Pemanfaatan 
hasil hutan 
kayu dalam 
IUPHHK-HTR di 
hutan produksi 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana kerja 
usaha yang 
telah disahkan.

Pemanfaatan 
hasil hutan 
kayu dan/atau 
hasil hutan 
bukan kayu 
dan/atau jasa 
lingkungan di 
areal kemitraan 
kehutanan 
berdasarkan 
naskah 
kesepakatan 
kerja sama.

Pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
dan/atau hasil 
hutan bukan 
kayu dan/atau 
jasa lingkungan 
di hutan adat 
berdasarkan 
kearifan lokal/
pengetahuan 
tradisional 
yang diakui dan 
disetujui oleh 
lembaga adat.

HPHD berlaku 
untuk jangka 
waktu 35 tahun, 
dilakukan 
evaluasi setiap 
5 tahun dan 
tidak dapat 
diwariskan.

IUPHKm berlaku 
untuk jangka 
waktu 35 tahun, 
dilakukan 
evaluasi setiap 5 
tahun dan tidak 
dapat diwariskan.

IUPHHK-HTR 
berlaku untuk 
jangka waktu 35 
tahun, dilakukan 
evaluasi setiap 
5 tahun dan 
tidak dapat 
diwariskan.
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Hutan Desa Hutan 
Kemasyarakatan

Hutan Tanaman 
Rakyat

Kemitraan 
Kehutanan Hutan Adat

Permohonan 
HPHD diajukan 
kepada Menteri 
atau gubernur.

Permohonan 
IUPHKm diajukan 
kepada Menteri 
atau gubernur

Permohonan 
IUPHHK-HTR 
diajukan kepada 
Menteri atau 
gubernur

Permohonan 
kemitraan 
kehutanan 
diajukan kepada 
Menteri

HPHD berlaku 
untuk jangka 
waktu 35 tahun, 
dilakukan 
evaluasi setiap 
5 tahun dan 
tidak dapat 
diwariskan.

IUPHKm berlaku 
untuk jangka 
waktu 35 tahun, 
dilakukan 
evaluasi setiap 5 
tahun dan tidak 
dapat diwariskan.

IUPHHK-HTR 
berlaku untuk 
jangka waktu 35 
tahun, dilakukan 
evaluasi setiap 
5 tahun dan 
tidak dapat 
diwariskan.

Mekanisme Mengajukan 
Permohonan Perhutanan 
Sosial
Permohonan HPHD, IUPHKm, dan 
IUPHHK-HTR

Prosedur pengajuan Hak 
Pengusahaan Hutan Desa 
(HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan Kemasyarakatan 
(IUPHKm), dan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Tanaman Rakyat 
(IUPHHK-HTR) secara umum 
sama. Yang membedakan adalah 
masalah siapa yang dapat 
menjadi pemohon serta syarat 
administratif apa saja yang harus 
dipenuhi. 

Permohonan dapat diajukan 
kepada Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
maupun gubernur. Permohonan 
yang diajukan kepada Menteri, 
akan ditindaklanjuti oleh Direktur 
Jenderal, dalam hal ini Direktur 
Jenderal Perhutanan Sosial dan 
Kemitraan Lingkungan (Ditjen 
PSKL).3

Sebelum mengajukan 
permohonan perhutanan sosial, 
perlu diperhatikan terlebih 
dahulu subjek pemohon dan 
syarat administratif yang 
disajikan dalam tabel berikut ini.

3 Sesuai dengan fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dapat dilihat pada http://
pskl.menlhk.go.id/profil.html.
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Tabel 7.2
Perbedaan  Subjek Pemohon dan Syarat Administratif dalam 
Pengajuan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR

HPHD IUPHKm IUPHHK-HTR

Pemohon Permohonan 
diajukan oleh satu 
atau beberapa 
lembaga desa dan 
diketahui oleh satu 
atau beberapa 
kepala desa yang 
bersangkutan.
Lembaga desa dapat 
membentuk:
• Koperasi desa; 

atau
• Badan usaha milik 

desa setempat.

• Ketua kelompok 
masyarakat;

• Ketua gabungan 
kelompok tani 
hutan; atau

• Ketua koperasi.

• Perorangan yang 
merupakan petani 
hutan;

• Kelompok tani 
hutan;

• Gabungan 
kelompok tani 
hutan;

• Koperasi tani 
hutan;

• Perseorangan 
yang memperoleh 
pendidikan 
kehutanan atau 
bidang ilmu 
lainnya yang 
pernah sebagai 
pendamping atau 
penyuluh yang 
pernah bekerja di 
bidang kehutanan 
dengan 
membentuk 
kelompok atau 
koperasi bersama 
masyarakat 
setempat.

Syarat 

Adminis-
tratif

Peraturan 
desa tentang 
pembentukan 
lembaga desa atau 
peraturan adat 
atau peraturan 
masyarakat 
adat tentang 
pembentukan 
lembaga adat yang 
diketahui oleh 
kepala desa/lurah;

Keputusan kepala 
desa tentang 
struktur organisasi 
lembaga desa, 

Daftar nama 
masyarakat 
setempat calon 
anggota kelompok 
HKm yang diketahui 
oleh kepala desa/
lurah;

Gambaran umum 
wilayah, antara 
lain keadaan fisik 
wilayah, sosial 
ekonomi, dan 
potensi kawasan;

Peta usulan lokasi 
minimal skala 

Daftar nama 
masyarakat 
setempat calon 
anggota kelompok 
HTR yang diketahui 
oleh kepala desa/
lurah atau akta 
pendirian koperasi, 
daftar nama 
anggota, kartu tanda 
penduduk, atau 
keterangan domisili 
untuk koperasi;

Gambaran umum 
wilayah, antara 
lain keadaan fisik 
wilayah, sosial
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HPHD IUPHKm IUPHHK-HTR

koperasi desa atau 
badan usaha milik 
desa;

Gambaran umum 
wilayah, antara 
lain keadaan fisik 
wilayah, sosial 
ekonomi, dan 
potensi kawasan;

Peta usulan lokasi 
minimal skala 
1:50.000 berupa 
dokumen tertulis 
dan salinan 
elektronik dalam 
bentuk shape file.

1:50.000 berupa 
dokumen tertulis 
dan salinan 
elektronik dalam 
bentuk shape file.

ekonomi, dan 
potensi kawasan;

Peta usulan lokasi 
minimal skala 
1:50.000 berupa 
dokumen tertulis 
dan salinan 
elektronik dalam 
bentuk shape file.

Setelah memperhatikan 
perbedaan di atas, berikut 
dijelaskan prosedur selanjutnya 
untuk mengajukan hak.  

Untuk permohonan perhutanan 
sosial yang diajukan kepada 
Menteri, berikut tata cara dan 
prosesnya:
1. Permohonan dapat difasilitasi 

oleh Kelompok Kerja 
Percepatan Perhutanan Sosial 
(Pokja PPS). Permohonan 
yang diajukan kepada Menteri 
dengan tembusan kepada:
• Gubernur
• Bupati/walikota
• Kepala Unit Pelaksana 

Teknis
• Kepala KPH

2. Direktur Jenderal melakukan 
verifikasi kelengkapan 
syarat administrasi dalam 

waktu 2 (dua) hari kerja. 
Apabila kelengkapan 
syarat administrasi tidak 
terpenuhi, Direktur Jenderal 
mengembalikan permohonan 
kepada pemohon untuk 
dilengkapi paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak permohonan 
dikembalikan. Setelah syarat 
administrasi terpenuhi, 
permohonan diajukan kembali 
kepada Direktur Jenderal 
dengan tembusan Menteri.

3. Direktur Jenderal menyatakan 
persyaratan administrasi 
lengkap dan paling lambat 
dalam waktu 2 (dua) hari kerja 
memerintahkan kepala Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) untuk 
melakukan verifikasi teknis.

4. Kepala UPT dalam waktu 
1 (satu) hari kerja sejak 
diterimanya perintah dari 
Direktur Jenderal membentuk 
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Tim Verifikasi, yang akan 
melaksanakan tugas dalam 
jangka waktu 7 (tujuh hari) 
kerja sejak dibentuknya.

5. Tim Verifikasi melaporkan 
hasil verifikasi kepada 
Kepala UPT yang selanjutnya 
menyampaikan hasil verifikasi 
kepada Direktur Jenderal.

6. Apabila hasil verifikasi telah 
memenuhi persyaratan paling 
lambat 5 (lima) hari kerja 
sejak hasil verifikasi diterima, 
Direktur Jenderal atas 
nama Menteri menerbitkan 
keputusan tentang pemberian 
HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR.

Sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya, permohonan 
perhutanan sosial dapat diajukan 
kepada gubernur. Berikut 
dirinci tata cara dan proses 
permohonan perhutanan sosial 
kepada gubernur.

1. Permohonan diajukan kepada 
Gubernur dengan tembusan 
(dapat disampaikan secara 
online) kepada:
• Menteri
• Bupati/walikota
• Kepala UPT
• Kepala KPH

2. Terhadap permohonan di 
atas, kepala dinas melakukan 
verifikasi kelengkapan syarat 
administrasi dalam waktu 2 
(dua) hari kerja. Apabila syarat 
administrasi tidak terpenuhi, 
dalam 2 (dua) hari kerja 

kepala dinas mengembalikan 
permohonan kepada 
pemohon. Pemohon wajib 
melengkapi paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dikembalikan. 
Setelah syarat administrasi 
terpenuhi, permohonan 
diajukan kembali kepada 
kepala dinas dengan 
tembusan kepada gubernur.

3. Kepala dinas menyatakan 
persyaratan administrasi 
lengkap dan melakukan 
verifikasi teknis paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja.

4. Apabila hasil verifikasi telah 
memenuhi persyaratan, kepala 
dinas menyiapkan konsep 
keputusan gubernur tentang 
pemberian HPHD/IUPHKm/
IUPHHK-HTR paling lambat 3 
(tiga) hari kerja sejak verifikasi 
diterima.

5. Gubernur menerbitkan 
pemberian HPHD/IUPHKm/
IUPHHK-HTR paling lambat 5 
(lima) hari kerja sejak konsep 
keputusan diterima. 

6. Jika dalam jangka waktu 
tersebut gubernur tidak 
menerbitkan pemberian 
HPHD/ IUPHKm/IUPHHK-HTR, 
Direktur Jenderal atas nama 
Menteri dalam waktu 3 (tiga) 
hari kerja meminta keterangan 
kepada gubernur. Jika 
gubernur tidak memberikan 
keterangan dalam 5 (lima hari 
kerja), Direktur Jenderal dalam 
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2 (dua) hari kerja meminta 
kepada kepala dinas hasil 
verifikasi teknis. Kepala dinas 
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
menyerahkan hasil verifikasi 
kepada Direktur Jenderal. 
Berdasarkan hasil verifikasi 
ini, Direktur Jenderal atas 
nama Menteri dalam waktu 5 
(lima) hari kerja menerbitkan 

keputusan tentang pemberian 
HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR.

7. Khusus untuk IUPHKm, dalam 
hal pemberian IUPHKm 
berada dalam hutan produksi, 
keputusan pemberian 
IUPHKm sekaligus merupakan 
pemberian izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu.

Gambar 7.1 Tata Cara Permohonan HPHD

Gambar 7.2 Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR

Gambar 7.3 Tata Cara Permohonan IUPHKm
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Gambar 7.1
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Gambar 7.2
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Gambar 7.3
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Permohonan Pelaksanaan 
Kemitraan Kehutanan

Permohonan pelaksanaan 
kemitraan kehutanan berbeda 
dengan perhutanan sosial 
jenis lainnya. Seperti sudah 
disebutkan dalam Tabel 1 di 
atas, kemitraan kehutanan 
merupakan kerja sama antara 
masyarakat setempat dengan 
pengelola hutan, pemegang izin 
usaha pemanfaatan hutan/jasa 
hutan, izin pinjam pakai kawasan 
hutan, atau pemegang izin usaha 
industri primer hasil hutan. Tata 
cara pelaksanaan kemitraan 
kehutanan adalah sebagai 
berikut.
1. Pengelola atau pemegang 

izin memohon kepada 
Menteri untuk melakukan 
kemitraan dengan masyarakat 
setempat dengan tembusan 
kepada Direktur Jenderal dan 
gubernur.

2. Dilakukan pemeriksaan 
kelengkapan persyaratan 
masyarakat setempat yang 
akan bermitra dengan 
pengelola hutan atau 
pemegang izin oleh instansi 
calon mitra.

3. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan lapangan, 
pengelola hutan atau 
pemegang izin bersama 
masyarakat calon mitra 
menyusun naskah 
kesepakatan kerja sama yang 
dapat dibantu oleh Pokja PPS 

dengan melibatkan lembaga 
desa dan pihak lain yang 
dipilih dan disepakati oleh 
masyarakat setempat.

4. Naskah kesepakatan kerja 
sama ditandatangani oleh 
pengelola hutan/pemegang 
izin dengan pihak yang 
bermitra diketahui oleh kepala 
desa atau camat atau lembaga 
adat setempat. 

5. Naskah kesepakatan kerja 
sama dilaporkan oleh 
pengelola hutan/pemegang 
izin kepada Direktur Jenderal 
dengan tembusan:
• Direktur Jenderal yang 

membidangi Konservasi 
Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem atau 
Kepala Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan atau Kepala 
Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia

• Gubernur atau bupati/
walikota

• Kepala dinas provinsi
• Kepala UPT atau kepala UPT 

terkait

Permohonan Hutan Adat

Pengajuan hutan adat 
mengacu kepada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P32/Menlhk-
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Setjen/2015 tentang Hutan Hak. 
Prosedur mengajukan hutan hak 
adalah sebagai berikut.
1. Masyarakat hukum adat, 

perseorangan secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama 
dalam kelompok atau badan 
hukum (dapat berbentuk 
koperasi yang dibentuk 
masyarakat setempat) 
mengajukan permohonan 
penetapan kawasan hutan hak 
kepada Menteri.

2. Menteri melakukan verifikasi 
dan validasi dengan mengacu 
kepada pedoman yang 
disusun dan ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal dengan 
melibatkan para pemangku 
kepentingan.

3. Berdasarkan hasil verifikasi 
dan validasi, Direktur Jenderal 

atas nama Menteri dalam 
waktu 14 (empat belas) hari 
kerja menetapkan hutan hak 
sesuai dengan fungsinya. 
Areal hutan hak yang telah 
ditetapkan dicantumkan dalam 
peta kawasan hutan.

Syarat permohonan penetapan 
hutan adat meliputi:

• Terdapat masyarakat hukum 
adat atau hak ulayat yang 
telah diakui oleh pemerintah 
daerah melalui produk hukum 
daerah.

• Terdapat wilayah adat yang 
sebagian atau seluruhnya 
berupa hutan.

• Surat pernyataan dari 
masyarakat hukum adat untuk 
menetapkan wilayah adatnya 
sebagai hutan
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8
Memperkuat Hak atas 

Tanah dan Menghadapi 
Sengketa Tanah

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang 
terdiri dari hak atas tanah yang dapat 
dimiliki oleh masyarakat berdasarkan 

undang-undang agraria dan bagaimana cara 
mengurusnya.
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Pendahuluan
Tanah merupakan kebutuhan 
penting bagi masyarakat, 
untuk tinggal dan memperoleh 
sumber penghidupan. Dengan 
tanah, masyarakat dapat 
membangun rumah maupun 
menanami karet atau pun padi. 
Dari waktu ke waktu, jumlah 
penduduk semain bertambah. 
Begitu juga, kebutuhan akan 
tanah terus meningkat seiring 
dengan banyaknya perusahaan 
tambang dan perkebunan yang 
membutuhkan lahan yang luas. 
Luas tanah tidak bertambah 
namun kebutuhannya terus 
meningkat. Dikarenakan hal 
tersebut, nilai ekonomis tanah 
pun terus meningkat. Untuk itu, 
perlu diperhatikan beberapa hal 
supaya sumber penghidupan 
dan tempat tinggal masyarakat 
terlindungi dengan baik. Salah 
satu perlindungan yang dapat 
dilakukan masyarakat yaitu 
mengurus dokumen legalitas 
tanah. Dokumen legalitas ini 
nantinya yang akan memperkuat 
hak atas tanah masyarakat, 
terutama apabila dikemudian 
hari mayarakat menghadapi 
persoalan sengketa tanah.

Bab mengenai memperkuat hak 
atas tanah dan menghadapi 
sengketa tanah dibuat 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat yang tinggal 
di sekitar wilayah konsesi 
pertambangan dan perkebunan 

yang seringkali menemukn 
persoalan yang berkaitan dengan 
tanah. Persoalan pertama 
sering kali muncul ketika satu 
pihak yang mengatasnamakan 
dirinya sebagai perwakilan 
masyarakat setempat menjual 
tanah masyarakat secara sepihak. 
Hal tersebut biasanya terjadi 
akibat tanah yang dijual oleh 
oknum tersebut belum memiliki 
alas hak yang akan dijelaskan 
dalam bab ini. Hak atas tanah 
sangat penting untuk dimiliki 
masyarakat untuk memperkuat 
haknya. Apabila masyarakat ingin 
mempermasalahkan oknum 
yang menjual tanah masyarakat 
secara sepihak tersebut, apabila 
masyarakat memiliki alas 
hak, maka masyarakat dapat 
menghadapi sengketa tanah 
dengan percaya diri, selama 
masyarakat memiliki alas hak 
tersebut. 

Bab ini terdiri dari beberapa 
sub bab yang terdiri dari hak 
atas tanah yang dapat dimiliki 
oleh masyarakat berdasarkan 
undang-undang agraria dan 
bagaimana cara mengurusnya, 
hak atas tanah adat berdasarkan 
peraturan daerah terkait tanah 
adat, dan bab ini akan ditutup 
dengan bagaimana masyarakat 
menghadapi persoalan tanah.
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Hak-Hak atas Tanah
Di Indonesia, dokumen legalitas 
yang dimaksud berbentuk hak-
hak sesuai dengan kegunaannya. 
Di dalam Undang-Undang No. 
5 Tahun 1960 tentang Agraria 
terdapat enam hak atas tanah 
yaitu:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Sewa
5. Hak Pakai
6. Hak Membuka Tanah dan 

Memungut Hasil Hutan

Hak Milik

Hak milik adalah hak turun 
menurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang 
atas tanah, dengan mengingat 
ketentuan dalam pasal 6 UU No. 
Tahun 1960. (pasal 20 ayat (1) UU 
No. 5 Tahun 1960. Hak ini hanya 
dapat dimiliki warga negara 
Indonesia.

Ilustrasi:

Bapak Budi merupakan warga 
Desa Lebu, Kecamatan Aweng. 
Bapak Budi mempunyai tanah 
seluas 1 ha. Walaupun Bapak Budi 
tidak mempunyai sertifikat tanah, 
Bapak Budi selalu membayar 
pajak bumi atas tanahnya 
tersebut. Supaya kepemilikan 
atas tanahnya terdafatar dalam 
adminitrasi pemerintahan atau 

diakui secara legal, Bapak Budi 
membuat sertifikat hak milik ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
di sekitarnya untuk memperoleh 
sertifkat hak milik. Sertifikat 
hak milik ini merupakan bukti 
kepemilikan yang paling kuat 
dibandingkan bukti kepemilikan 
lain (Mis: Surat Keterangan Tanah 
Adat (SKTA)) berdasarkan UU Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960.

Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha atau HGU 
adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung 
oleh Negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam 
pasal 29, guna perusahaan 
pertanian, perikanan atau 
peternakan. (Pasal 28 ayat (1) 
UU No. 5 Tahun 1960. Hak Guna 
Usaha diberikan paling sedikit 
untuk tanah dengan luasan 5 
hektar. (Pasal 28 ayat (2)).

Ilustrasi:

Suatu perusahaan perkebunan, 
untuk melakukan usahanya, 
wajib memiliki HGU. Untuk 
mengusahakan tanah dengan 
luasan lebih dari 5 hektar, untuk 
pertanian maupun perkebunan, 
setiap orang termasuk masyarakat 
wajib memiliki HGU. Namun, 
sebelum melakukan perkebunan 
untuk kemudian mengurus HGU, 
perlu terlebih dahulu mengecek 
tanah yang akan diajukan menjadi 



124

HGU telah dibebani hak atas tanah 
atau belum. Untuk mengecek 
HGU atau hak atas tanah lain di 
suatu daerah, calon pemohon 
hak atas tanah dapat mengakses 
website berikut yaitu http://peta.
bpn.go.id/?znt=1 http://peta.bpn.
go.id/?znt=1

Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) 
adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan 
atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu 
paling lama 30 tahun.

Ilustrasi:

Bapak Budi ingin membuat sarang 
burung walet namun ia tidak 
memiliki luasan tanah yang cukup 
untuk membangun sarang burung 
walet. Bapak Budi kemudian 
memutuskan menggunakan 
sarang burung walet yang sudah 
tidak terpakai milik Bapak Arif. 
Dalam hal ini, Bapak Budi perlu 
memiliki HGB untuk menggunakan 
bangunan Bapak Arif.

Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan 
hukum mempunyai hak sewa 
atas tanah, apabila ia berhak 
mempergunakan tanah-milik 
orang lain untuk keperluan 
bangunan, dengan membayar 

kepada pemiliknya sejumlah 
uang sebagai sewa.

Illustrasi:

Bapak Tobe menyewa tanah Bapak 
Beto seluas satu hektar untuk 
mendirikan industri karet olahan 
selama 20 tahun. Hak yang dimiliki 
Bapak Tobe ini merupakan hak 
sewa. Selanjutnya, ternyata, tanah 
yang digunakan hanya setengah 
hektar. Tanah yang disewa 
tersebut kemudian dipakai oleh 
Ibu Sumsum. Hak yang dimikili Ibu 
Sumsum kemudian yaitu hak pakai.

Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk 
menggunakan dan/atau 
memungut hasil dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh 
Negara atau tanah milik orang 
lain, yang memberi wewenang 
dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya 
oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam 
perjanjian pengelolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini.

Ilustrasi:

Ibu Weruh mempunyai keahlian 
berkebun karet namun ia tidak 
mempunyai tanah untuk berkebun. 
Bapak Budi punya tanah seluas 
lima (5) ha yang dapat digunakan 
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untuk berkebun maupun bercocok 
tanam namun satu (1) ha dari 
tanahnya tidak terpakai. Melihat 
hal demikian, Ibu Weruh kemudian 
berniat untuk menggunakan 
luas tanah yang tidak terpakai 
milik Pak Budi tersebut untuk 
digunakan berkebun karet. Untuk 
menggunakan tanah Bapak Budi 
tersebut, perlu ada kesepakatan 
diantara Bapak Budi dan Ibu 
Weruh mengenai perjanjian yang 
menyatakan Ibu Weruh secara sah 
dapat memakai tanah milik Bapak 
Budi tersebut. Apabila Ibu Weruh 
ingin menggunakan tanah yang 
bertuliskan tanah milik negara, 
Ibu Weruh dapat mengajukan hak 
pakai atas tanah untuk dikelola.

Hak Membuka Tanah dan 
Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan 
memungut hasil hutan hanya 
dapat dipunyai oleh warganegara 
Indonesia dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Pada saat 
ini hak memungut hasil hutan 
telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersendiri 
yaitu Undang-Undang 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. 

Cara Mengurus Dokumen 
Pertanahan ke Badan 
Pertanahan Nasional 
(BPN)
Untuk memperoleh kepastian 
hukum atas tanah yang dimiliki 
masyarakat, masyarakat perlu 
mengurus proses administrasi 
untuk medapatkan sertifikat 
atas tanah. Seperti dijelaskan 
sebelumnya, proses yang 
memerlukan waktu untuk 
pengurusan legalitas tanah 
tersebut penting untuk 
melindungi tanah sebagai 
sumber penghidupan 
masyarakat. Lamanya waktu 
pengurusan sertifikat ini tidak 
dapat dipastikan, banyak faktor 
yang menentukan. Tapi jika 
diambil rerata sekitar 6 bulan 
dengan catatan bahwa tidak ada 
kekurangan persyaratannya.
Biaya sangat relatif3 terutama 
tergantung pada lokasi dan 
luasnya tanah, makin luas lokasi 
dan makin strategis lokasinya 
biaya akan semakin tinggi. 
Namun, pada saat ini masyarakat 
dapat melihat secara pasti berapa 
biaya ppengurusan sertifiakt hak 
milik.16 

Adapun Biaya yang harus 
dibayarkan diperuntukan hanya 
untuk tiga hal saja yaitu:
1. Biaya Pengukuran
2. Biaya Panitia
3. Biaya Pendaftaran
3 Cek website BPN di http://site.bpn.go.id/o/Beranda/
Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TAN-
AH-PERTAMA-KALI/PEMBERIAN-HAK/HAK-MILIK/HAK-MI-
LIK-PERORANGAN.aspx

16 Tarif mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Pemer-
intah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional
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Alur Mendapatkan Hak Atas Tanah

Bagan  8.1 Alur Mendapatkan Hak Atas Tanah

Bagan 8.2  Proses Pemberian Hak Milik/Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan
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Penjelasan
1. Persiapan dokumen

Dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan untuk memperoleh 
hak atas tanah yaitu:
• Bukti kepemilikan seperti girik 

asli atau fotokopi letter C atau 
Surat Keterangan Tanah (SKT)
Kebanyakan dari masyarakat 
biasanya tidak memiliki 
bukti kepemilikan tanah 
berupa sertifikat hak milik. 
Berdasarkan Permen Agraria 
Pasal 60 ayat (2) No. 3 Tahun 
1997 berikut daftar dokumen-
dokumen yang dapat menjadi 
bukti kepenguasaan hak atas 
tanah sebelum diurus menjadi 
sertifikat diantaranya girik 
atau fotokopi letter c. Tanah 
girik adalah tanah bekas 
hak milik adat yang diakui 
kepemilikannya dan dapat 
disertifikatkan menjadi Hak 
Milik jika pemohonnya adalah 
perorangan (WNI). 

• Asli surat keterangan riwayat 
tanah
Surat keterangan ini 
dikeluarkan oleh pihak 
kelurahan/desa kemudian 
dikuatkan dari pihak 
kecamatan yang menjelaskan 
riwayat kepemilikan tanah 
yang dimiliki oleh masyarakat.

• Asli surat keterangan tidak 
sengketa
Kepala Desa/kelurahan 

membantu membuat 
kutipan letter C, riwayat 
tanah, menandatangani 
spradik, membuat surat 
keternagan waris, dan jika 
diperlukan, menandatangani 
pengumuman.

• Bukti-bukti peralihan (jika 
ada) tidak terputus sampai 
pemohon sekarang

• Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu 
Keluarga (KK) pemohon

• Fotokopi Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang Pajak Bumi 
dan Bangunan (SPPT PBB) 
tahun berjalan dan bukti 
pembayarannya

• Surat kuasa jika pengurusan 
dikuasakan

• Surat pernyataan sudah 
memasang tanda batas

2. Konsultasi loket pendaftaran 
atas tanah

Pada tahap ini, masyarakat 
meminta petugas BPN untuk 
memeriksa kelengkapan 
dokumen yang masyarakat bawa. 
Pada umumnya, dokumen yang 
kurang yaitu dokumen yang 
dikeluarkan oleh pihak desa/
kelurahan.

3. Pengukuran

Petugas dari Kantor 
Pertananahan Melakukan 
Pengukuran ke Lokasi kemudian 
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surat ukur diterbitkan. Pada 
prakteknya, masyarakat 
mengajukan permohonan 
pengukuran tanah terlebih 
dahulu, kemudian membuat janji  
kapan pelaksanaan pengukuran 
tanah kepada petugas ukur BPN. 
Nantinya jumlah petugas ukur 
yang datang tergantung dari 
luasan tanah yang akan diukur. 
Untuk luas tanah 1.000 m2, 
jumlah petugas ukur yang datang 
sebanyak 2-3 orang, sementara 
untuk luas tanah 10 hektar 
1.000 hektar, pengukuran tanah 
dilakukan oleh kantor wilayah 
BPN. Dari hasil pengukuran 
tanah ini, pemilik tanah aka 
mendapatkan peta zona yang 
akan diproses lebih lanjut 
menjadi Surat Ukur. Apabila 
tanah yang diukur tidak lebih 
dari 2000 m2, proses ini biasanya 
memakan waktu sekitar 38 hari. 

Perlu diperhatikan: setelah 
melakukan pengukuran, petugas 
BPN akan membuat berita 
acara mengenai dilakukannya 
pengukuran tanah. Dalam hal 
ini, masyarakat berhak memiliki 
berita acara tersebut.

4. Penyerahan dokumen ke loket 
pembukuan

Setelah dokumen yang 
dimiliki masyarakat lengkap 
sebagaimana dokumen yang 
disebutkan dalam nomor satu, 
masyarakat dapat menyerahkan 
dokumen-dokumen tersebut 
untuk diberikan ke loket 

pendaftaran tanah. Setelah 
menyerahkan dokumen-
dokumen tersebut masyarakat 
akan menerima tanda terima. 
Setelah itu, masyarakat dapat 
menanyakan kapan sertifikat 
akan jadi.

5. Pengumuman 

Berdasarkan Pasal 26 PP No. 24 
Tahun 2007 tentang Pendaftaran 
Tanah, pengumuman data fisik 
dan data yuridis atas tanah yang 
sedang diajukan sertifikat tanah 
akan ditempel di papan informasi 
kantor kelurahan selama 60 hari. 
Tujuan pengumuman ini yaitu 
untuk mempersilahkan kepada 
pihak yang berkepentingan 
untuk mengajukan keberatan 
apabila data fisik dan data yuridis 
atas tanah tidak sesuai dengan 
pengukuran yang dilakukan 
maupun melewati batas-batas 
tanah milik orang lain.

6. Pembukuan Hak dalam Buku 
Tanah

Buku ini merupakan arsip 
administrasi negara terhadap 
kepemilikan tanah yang 
sudah didaftarkan masyaraka 
sebelumnya.

7. Penerbitan sertifikat

Proses ini merupakan tahapan 
terpenting karena dengan 
diterbitkannya sertifikat ini, 
masyarakat telah memiliki hak 
kepimilikan atas tanah yang 



129

diakui UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Agraria.

8. Penyerahan Sertifikat

Masyarakat menerima 
penyerahan sertifikat dengan 
melampirkan foto kopi KTP. 
Apabila diwakili, yang mewakili 
harus membawa surat kuasa dari 
pendaftar tanah.

Pengurusan Tanah 
dengan Dokumen Surat 
Keterangan Tanah Adat 
(SKTA)
Tanah adat sebagai bagian 
dari hak-hak adat  masyarakat 
adat Kalimantan Tengah perlu 
diakui,  dihormati, dan dihargai 
keberadaannya. Adapun tujuan 
pengaturan tanah adat dan hak-
hak adat  di atas tanah yaitu:

1. Melindungi, mengakui dan 
menghargai hak  masyarakat 
adat;

2. Melestarikan adat yang hidup 
di masyarakat;

3. Menunjang keberhasilan 
pembangunan dan  kelancaran 
jalannya pemerintahan; dan

4. Memperjelas kepemilikan, 
penguasaan dan  pemanfaatan 
tanah adat dan hak-hak adat di 
atas  tanah

Seluruh tanah adat dan 
hak-hak adat di atas  tanah 
akan ditertibkan sejak 
diundangkannya Pergub.  

Kalimantan Tengah No. 13/2009. 
Surat Keterangan Tanah Adat 
(SKT-A) dan Hak- hak Adat di 
Atas Tanah adalah surat yang 
menunjukan kepemilikan atau 
penguasaan atas tanah adat dan 
hak-hak  adat di atas tanah, yang 
ditetapkan oleh Damang Kepala  
Adat.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, 
pemerintah memberikan 
kesempatan bagi masyarakat 
untuk memperoleh bukti 
kepemilikan atas tanah secara 
mudah. Masyarakat Provinsi 
Kalimantan Tengah, melalui 
diterbitkannya Peraturan 
Gubernur No. 4 Tahun 2012, 
masyaraat dapat membuat 
Surat Keterangan Tanah Adat 
(SKTA) sebagi bukti kepemilikan 
atas tanah. Apabila pengurusan 
sertifikat hak milik melalui BPN 
perlu ditempuh selama kurang 
lebih 6 bulan, masyarakat 
dapat mengurus SKTA dengan 
cepat dan murah. Adapun alur 
permohonan memperoleh SKTA 
yaitu:

1. Pemohon SKT – Adat / Hak-
Hak Adat Di Atas Tanah  
mengajukan permohonan 
kepada Kerapatan Mantir  
Perdamaian Adat (mengisi 
formulir permohonan SKT-
Adat dan Hak-Hak Adat di atas 
Tanah)

2. Fungsionaris Lembaga 
Kedamangan kemudian 
melakukan inventarisasi, 
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pengukuran, pematokan dan 
pemetaan terhadap tanah 
adat / hak-hak adat di atas 
tanah; pemilik tanah adat dan 
saksi-saksi yang berbatasan 
harus menghadiri proses 
pengukuran dan pematokan 
pada tanah adat atau hak-
hak adat di atas tanah yang 
bersangkutan.

3. Hasil inventarisasi, 
pengukuran, pematokan dan 
pemetaan tanah adat / hak-
hak adat di atas.

4. Sebagai bagian proses 
penetapan SKT – Adat / 
Hak-hak Adat di Atas Tanah, 
Damang Kepala Adat 
memperhatikan beberapa hal 
berikut:
• bukti tertulis dahulu (kalau 

ada);

• bukti penguatan fisik;

• bukti saksi;

• bukti pengakuan yang 
bersangkutan (membuat 
surat pernyataan 
sebagaimana ) Surat 
Pernyataan  Berita Acara 
Hasil Kerapatan Mantir 
Perdamaian Adat.

5. Setelah kesepakatan Mantir 
Perdamaian Adat memutuskan 
bahwa poin (1) sampai 
dengan (4) telah terpenuhi, 
maka Damang Kepala Adat 
wajib mengumumkan hasil 
inventarisasi, pemetaan, 
pengukuran dan pematokan 

tanah adat / hak-hak 
adat di atas tanah secara 
tertulis kepada masyarakat 
kedamangan setempat selama 
21 (dua puluh satu) hari.

6. Apabila ada sanggahan 
pihak lain terhadap hasil 
inventarisasi dan pengukuran 
sebagaimana tersebut pada 
poin (5), maka Fungsionaris 
Kedamangan melakukan 
proses penyelesaian sengketa, 
atau berdasarkan sanggahan 
itu pemetaan, pengukuran, 
pematokan, dan pengumuman 
hasil dilakukan ulang. 

7. Apabila tidak ada sanggahan 
dari pihak lain maka Damang 
Kepala Adat dapat segera 
menetapkan Surat Keterangan 
Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-
Hak Adat Di Atas Tanah yang 
susunannya

8. Damang Kepala Adat 
mengarsipkan/menyimpan 
seluruh proses permohonan 
tanah adat ((1) Isian Formulir 
Permohonan; (2) Surat 
Pernyataan Memiliki Tanah 
Adat; (3) Hasil Pemeriksaan 
Tanah Adat; dan (4) SKT Adat 
dan Hak-hak Adat di Atas 
Tanah).

Biaya proses SKT Adat dan Hak-
hak Adat di Atas Tanah dapat 
ditanggung sepenuhnya oleh 
pemohon dan/atau melalui 
subsidi/bantuan hibah/bantuan 
keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten/kota atau 
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APBD Provinsi. Atas Kesepakatan 
Damang Kepala Adat dan Mantir 
Perdamaian Adat, Damang 
Kepala Adat dapat mengeluarkan 

ketetapan tentang biaya proses 
SKT Adat dan Hak-hak Adat di 
Atas Tanah di Kedamangan 
masing-masing.

Bagan 8.3 Alur Permohonan SKTA

Mekanisme Penyelesaian 
Permasalahan Tanah
1. Persoalan tanah

Sebagai sebuah program 
prioritas, penyelesaian kasus-
kasus pertanahan senantiasa 
menjadi perhatian seluruh 
jajaran Badan Pertanahan 
Nasional RI di tingkat Pusat, 
Kantor Wilayah Propinsi maupun 
Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota seluruh Indonesia. Sampai 
dengan bulan September 
2013, jumlah kasus pertanahan 

mencapai 4.223 kasus yang 
terdiri dari sisa kasus tahun 
2012 sebanyak 1.888 kasus 
dan kasus baru sebanyak 
2.335 kasus. Jumlah kasus 
yang telah selesai mencapai 
2.014 kasus atau 47,69% yang 
tersebar di 33 Propinsi seluruh 
Indonesia. Melihat banyaknya 
konflik pertanahan yang terjadi, 
Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang menerbitkan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata 
Ruang No. 11 Tahun 2016. Pada 
peraturan ini dibedakan antara 
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sengketa, konflik, dan perkara 
pertanahan.4

Sengketa tanah sendiri 
merupakan perselisihan 
antara orang perseorangan, 
badan hukum, atau lembaga 
yang tidak berdampak luas. 
Sementara konflik tanah adalah 
perselisihan pertanahan baik 
orang, kelompok, organisasi, 
badan hukum yang mempunyai 
kecenderungan atau sudah 
berdampak luas. Sedangkan, 
perkara tanah sendiri adalah 
perselisihan pertanahan yang 
penanganan perkara dan 
penyelesaiannya melalui lembaga 
peradilan.

2. Mengadukan Persoalan Tanah 
ke BPN Setempat

Terhadap suatu kasus 
pertanahan yang disampaikan 
atau diadukan dan ditangani 
oleh Badan Pertanahan Nasional, 
solusi penyelesaiannya dapat 
dilaksanakan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
1. Pelayanan pengaduan dan 

Informasi Kasus
• Pengaduan disampaikan 

melalui Loket pengaduan.
• Dilakukan Register terhadap 

pengaduan yang diterima.
2. Pengkajian Kasus

4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt570e587650717/ini-poin-penting-dalam-peratur-
an-penyelesaian-kasus-pertanahan diakses pada 20 
November 2016

• Untuk mengetahui faktor 
penyebab.

• Menganalisis data yang 
ada.

• Menyusun suatu 
rekomendasi penyelesaian 
kasus.

3. Penanganan Kasus
Penanganan suatu kasus 
pertanahan yang disampaikan 
atau diadukan dan ditangani 
oleh Badan Pertanahan 
Nasional RI dilakukan dengan 
tahapan :
• Pengolahan data 

pengaduan, penelitian 
lapangan/koordinasi/
investigasi.

• Penyelenggaraan gelar 
kasus/penyiapan berita 
acara.

• Analisis/Penyusunan 
Risalah Pengolahan Data/
surat keputusan.

• Monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil penanganan 
kasus.

 
Untuk suatu kasus pertanahan 
tertentu yang dianggap strategis, 
dilaksanakan pembentukan tim 
penanganan kasus potensi konflik 
strategis. Untuk kasus-kasus 
pertanahan yang merupakan 
kewenangan dari Menteri Agrarian 
dan Tata Ruang dan/atau Kepala 
Kantor Wilayah BPN, maka 
dikeluarkan keputusan berupa 
pembatalan hak atas tanah atau 
keputusan tidak adanya kesalahan 
administrasi di dalam suatu hak 

atas tanah.
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4. Persyaratan
Untuk mengadukan suatu 
persoalan tanah, diperlukan 
beberapa persyaratan yaitu:
• Surat Pengaduan
• Dasar/alan pengaduan
• Gambar lokasi/sketsa tanah 

yang dipermasalahkan
• Bukti kepemilikan
• Identitas pemohon/pengadu
• Fotokopi identitas penerima 

kuasa dan surat kuasa jika 
dikuasakan

• Hasil pengumpulan data dan 
hasil analisis Kepala Kantor 
Pertanahan

5. Prosedur
Beberapa prosedur yang perlu 
ditempuh masyarakat untuk 
melakukan pengaduan terkait 
persoalan tanah yaitu:

Prosedur21 Jangka Waktu (dasar masyarakat 
memantau)

1. Penerimaan dan pencatatan 
berkas permohonan

1 hari kerja

2. Penyiapan dan distribusi 
berkas permohonan 

2 hari kerja

3. Pemeriksaan, penelitian, 
analisa penyiapan bahan 
pendukung, pengolahan data, 
administrasi teknis, penyiapan 
konsep produk pelayanan dan 
nota dinas

27 hari kerja

4. Verifikasi dan persetujua 
konsep produk pelayan dan 
nota dinas

3 hari kerja

5. Penyelesaian produk 
pelayanan

13 hari kerja

6. Pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja

7. Penyerahan dan pengiriman 
produk pelayanan (produk 
penyelesaian sengketa)

1 hari kerja

21 Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No-
mor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian 
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
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Bagan 8.4  Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan 
Permen Agraria No. 11 Tahun 2016
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+
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran data pendukung 
dari isi buku ini
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LAMPIRAN 1:
Lembaga-Lembaga yang dapat 
Dihubungi Masyarakat

Lembaga Negara 
dan Alamat Fungsi Tipologi 

Pelanggaran Cara Pengaduan dan Penanganannyaa Dasar Hukum

Lembaga 
Perlindungan 
Saksi dan 
Korban (LPSK)

Jl. Raya Bogor 
Km 24 No. 
47-49, Susukan 
Ciracas, Jakarta 
Timur 13750

Tlp: +62 21 3190 
7021

Memberikan perlindungan dan 
hak-hak lain kepada Saksi dan/
atau Korban. Hak-hak yang dapat 
diperoleh Saksi dan/atau Korban1:

a. Perlindungan atas keamanan 
pribadi, Keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang 
akan, sedang, atau telah 
diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses 
memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan;

c. memberikan keterangan tanpa 
tekanan;

d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang 

menjerat;
f. mendapat informasi mengenai 

perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai 

putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal 

terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;

a. Korban 
pelanggaran hak 
asasi manusia 
yang berat2

b. Korban tindak 
pidana terorisme

c. Korban 
tindak pidana 
perdagangan 
orang.

d. Korban 
tindak pidana 
penyiksaan.

e. Korban tindak 
pidana kekerasan 
seksual

f. Korban   
penganiayaan 
berat

a. Saksi/korban mengadukan/melaporkan dugaan 
tindak pidana kepada pihak berwenang kemudian 
menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi ( 
STTPLP ) atau surat tanda terima laporan dari 
penyidik lain (misal dari kementerian)

b. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik 
atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 
pejabat yang berwenang, mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LPSK dengan 
melampirkan:
• Surat permohonan perlindungan saksi dan/

atau korban yang ditujukan kepada Ketua 
LPSK.

• Foto kopi identitas pemohon.

• Kronologis singkat tindak pidana yang 
diadukan.

• STTL atau tanda terima lainnya dari penyidik 
berwenang menangani kasus  pidana dari 
instansi lain selain Polri.

• Alat bukti pendukung yang menunjukan 
adanya Ancaman yang nyata atau 
kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, 
tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi 
Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana 
tersebut diungkap menurut keadaan yang 
sebenarnya. (surat, foto maupun video)

1. UU 31 Tahun 
2014 tentang

2. UU No. 13 Tahun 
2006



137

Tabel Lembaga Negara yang dapat Dihubungi Masyarakat
Berikut merupakan nama-nama lembaga yang dapa dihubungi masyarakat fungsi 
apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran tertentu

Lembaga Negara 
dan Alamat Fungsi Tipologi 

Pelanggaran Cara Pengaduan dan Penanganannyaa Dasar Hukum

Lembaga 
Perlindungan 
Saksi dan 
Korban (LPSK)

Jl. Raya Bogor 
Km 24 No. 
47-49, Susukan 
Ciracas, Jakarta 
Timur 13750

Tlp: +62 21 3190 
7021

Memberikan perlindungan dan 
hak-hak lain kepada Saksi dan/
atau Korban. Hak-hak yang dapat 
diperoleh Saksi dan/atau Korban1:

a. Perlindungan atas keamanan 
pribadi, Keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang 
akan, sedang, atau telah 
diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses 
memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan;

c. memberikan keterangan tanpa 
tekanan;

d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang 

menjerat;
f. mendapat informasi mengenai 

perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai 

putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal 

terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;

a. Korban 
pelanggaran hak 
asasi manusia 
yang berat2

b. Korban tindak 
pidana terorisme

c. Korban 
tindak pidana 
perdagangan 
orang.

d. Korban 
tindak pidana 
penyiksaan.

e. Korban tindak 
pidana kekerasan 
seksual

f. Korban   
penganiayaan 
berat

a. Saksi/korban mengadukan/melaporkan dugaan 
tindak pidana kepada pihak berwenang kemudian 
menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi ( 
STTPLP ) atau surat tanda terima laporan dari 
penyidik lain (misal dari kementerian)

b. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik 
atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 
pejabat yang berwenang, mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LPSK dengan 
melampirkan:
• Surat permohonan perlindungan saksi dan/

atau korban yang ditujukan kepada Ketua 
LPSK.

• Foto kopi identitas pemohon.

• Kronologis singkat tindak pidana yang 
diadukan.

• STTL atau tanda terima lainnya dari penyidik 
berwenang menangani kasus  pidana dari 
instansi lain selain Polri.

• Alat bukti pendukung yang menunjukan 
adanya Ancaman yang nyata atau 
kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, 
tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi 
Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana 
tersebut diungkap menurut keadaan yang 
sebenarnya. (surat, foto maupun video)

1. UU 31 Tahun 
2014 tentang

2. UU No. 13 Tahun 
2006
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Lembaga Negara 
dan Alamat Fungsi Tipologi 

Pelanggaran Cara Pengaduan dan Penanganannyaa Dasar Hukum

k. mendapat tempat kediaman 
sementara;

l. mendapat tempat kediaman 
baru;

m. memperoleh penggantian 
biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan;

n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya 

hidup sementara sampai 
batas waktu Perlindungan 
berakhir; dan/atau mendapat 
pendampingan.

p. Mendapat bantuan medis
q. bantuan rehabilitasi psikososial 

dan psikologis

c. Surat kuasa dalam hal permohonan diwakili oleh 
orang lain bukan saksi dan/atau korban secara 
langsung.

d. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 
permohonan 

e. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 
Perlindungan diajukan.

Komnas HAM

Jl. Latuharhari 
No. 4B, 
Menteng, 
Jakarta Pusat 
10310, Telp. 
(021) 3925230

Melaksanakan pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi hak 
asasi manusia. 
1. Adapun fungsi Komnas terkait 
pemantauan yaitu:
a. Pengamatan pelaksanaan hak 
asasi manusia dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan 
tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan 
terhadap peristiwa yang 
timbul dalam masyarakat 
yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia;
c. Pemanggilan kepada 
pihak pengadu atau korban 
maupun pihak yang diadukan 
untuk dimintai dan didengar 
keterangannya;

Pelanggaaran Hak 
Asasi Manusia 
seperti:
1. Penyiksaan
2. Pengeroyokan
3. Penganiayaan 
4. Pemaksaan 

untuk melakukan 
atau mengakui 
sesuatu

5. Penangkapan 
maupun 
penahanan 
tanpa dilakukan 
sesuai prosedur 
yang ditentukan 
aturan 
perundang-
undangan

6. Intimidasi oleh 
aparat penegak

1. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang 
memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah 
dilanggar dapat mengajukan laporan dan 
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

2. Pengaduan harus disertai dengan identitas 
pengadu yang benar dan keterangan atau bukti 
awal yang jelas tentang materi yang diadukan 
(misal bukti fisik seperti foto maupun video yang 
menunjukan adanya pelanggaran HAM).

3. Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak 
lain, maka pengaduan harus disertai dengan 
persetujuan dari pihak yang hak asasinya 
dilanggar sebagai korban (surat kuasa), kecuali 
untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu 
berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

4. Pengaduan pelanggaran hak asasi 
manusiameliputi pula pengaduan melalui 
perwakilkan mengenai pelanggaran hak asasi 
manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia
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Lembaga Negara 
dan Alamat Fungsi Tipologi 

Pelanggaran Cara Pengaduan dan Penanganannyaa Dasar Hukum

k. mendapat tempat kediaman 
sementara;

l. mendapat tempat kediaman 
baru;

m. memperoleh penggantian 
biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan;

n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya 

hidup sementara sampai 
batas waktu Perlindungan 
berakhir; dan/atau mendapat 
pendampingan.

p. Mendapat bantuan medis
q. bantuan rehabilitasi psikososial 

dan psikologis

c. Surat kuasa dalam hal permohonan diwakili oleh 
orang lain bukan saksi dan/atau korban secara 
langsung.

d. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 
permohonan 

e. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 
Perlindungan diajukan.

Komnas HAM

Jl. Latuharhari 
No. 4B, 
Menteng, 
Jakarta Pusat 
10310, Telp. 
(021) 3925230

Melaksanakan pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi hak 
asasi manusia. 
1. Adapun fungsi Komnas terkait 
pemantauan yaitu:
a. Pengamatan pelaksanaan hak 
asasi manusia dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan 
tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan 
terhadap peristiwa yang 
timbul dalam masyarakat 
yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia;
c. Pemanggilan kepada 
pihak pengadu atau korban 
maupun pihak yang diadukan 
untuk dimintai dan didengar 
keterangannya;

Pelanggaaran Hak 
Asasi Manusia 
seperti:
1. Penyiksaan
2. Pengeroyokan
3. Penganiayaan 
4. Pemaksaan 

untuk melakukan 
atau mengakui 
sesuatu

5. Penangkapan 
maupun 
penahanan 
tanpa dilakukan 
sesuai prosedur 
yang ditentukan 
aturan 
perundang-
undangan

6. Intimidasi oleh 
aparat penegak

1. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang 
memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah 
dilanggar dapat mengajukan laporan dan 
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

2. Pengaduan harus disertai dengan identitas 
pengadu yang benar dan keterangan atau bukti 
awal yang jelas tentang materi yang diadukan 
(misal bukti fisik seperti foto maupun video yang 
menunjukan adanya pelanggaran HAM).

3. Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak 
lain, maka pengaduan harus disertai dengan 
persetujuan dari pihak yang hak asasinya 
dilanggar sebagai korban (surat kuasa), kecuali 
untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu 
berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

4. Pengaduan pelanggaran hak asasi 
manusiameliputi pula pengaduan melalui 
perwakilkan mengenai pelanggaran hak asasi 
manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia
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d. Pemanggilan saksi untuk 
diminta dan didengar 
kesaksiannya, dan kepada saksi 
pengadu diminta menyerahkan 
bukti yang diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian 
dan tempat lainnya yang 
dianggap perlu;

f. Pemanggilan terhadap pihak 
terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau 
menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya 
dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat 
terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat 
lainnya yang diduduki atau 
dimiliki pihak tertentu dengan 
persetujuan Ketua Pengadilan; 
dan

h. Pemberian pendapat 
berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara 
tertentu yang sedang dalam 
proses peradilan yang berkaitan 
dengan perkara HAM. 

Adapun wewenang Komnas HAM 
dalam hal mediasi yaitu:

• Perdamaian kedua belah pihak;

• Penyelesaian perkara melalui 
cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi dan 
penilaian ahli;

hukum maupun 
orang yang 
memiliki kuasa

7. Larangan 
menjalankan 
adat istiadat

8. Perampasan hak 
atas tanah dan 
sumber daya 
alam

9. Pengrusakan 
alam dan 
lingkungan 
hidup

10 Menghilangkan 
hak atas 
pekerjaan yang 
layak
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d. Pemanggilan saksi untuk 
diminta dan didengar 
kesaksiannya, dan kepada saksi 
pengadu diminta menyerahkan 
bukti yang diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian 
dan tempat lainnya yang 
dianggap perlu;

f. Pemanggilan terhadap pihak 
terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau 
menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya 
dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat 
terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat 
lainnya yang diduduki atau 
dimiliki pihak tertentu dengan 
persetujuan Ketua Pengadilan; 
dan

h. Pemberian pendapat 
berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara 
tertentu yang sedang dalam 
proses peradilan yang berkaitan 
dengan perkara HAM. 

Adapun wewenang Komnas HAM 
dalam hal mediasi yaitu:

• Perdamaian kedua belah pihak;

• Penyelesaian perkara melalui 
cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi dan 
penilaian ahli;

hukum maupun 
orang yang 
memiliki kuasa

7. Larangan 
menjalankan 
adat istiadat

8. Perampasan hak 
atas tanah dan 
sumber daya 
alam

9. Pengrusakan 
alam dan 
lingkungan 
hidup

10 Menghilangkan 
hak atas 
pekerjaan yang 
layak
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• Pemberian saran kepada para 
pihak untuk menyelesaikan 
sengketa melalui

• pengadilan;

• Penyampaian rekomendasi 
atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada

• Pemerintah untuk 
ditindaklanjuti 
penyelesaiannya; dan

• Penyampaian rekomendasi 
atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk 
ditindaklanjuti.

Ombudsman 

Jl. HR Rasuna 
Said Kav. C-19 
Kuningan 
(Gedung 
Pengadilan 
TIPIKOR), 
Jakarta Selatan, 
Telp. (21) 
52960894

1. Menerima Laporan atas 
dugaan Maladministrasi3 dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik;

2. Melakukan pemeriksaan 
substansi atas Laporan;

3. Menindaklanjuti Laporan yang 
tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan Ombudsman;

4. Melakukan investigasi atas 
prakarsa sendiri terhadap 
dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik;

5. Melakukan koordinasi dan 
kerja sama dengan lembaga 
negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta 
lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan;

Penyelewengan 
aparat penegak 
hukum, yaitu 
pengadilan, jaksa 
dan polisi, seperti 
misal:

1. Administrasi 
kependudukan, 
seperti 
pengurusan 
KTP, KK dan akte 
kelahiran yang 
tidak sesuai 
prosedur. 

2. Penyalahgunaan 
kekuasaan oleh 
aparat penegak 
hukum seperti 
proses pelaporan

1. Pelapor menyampaikan laporan ke Ombudsman 
di tingkat kabupaten/ provinsi dan/ atau nasional 
dengan mencantumkan beberapa hal yaitu:
• Identitas pelapor

• Nama dan alamat terlapor

• Kronologis singkat permasalahan

• Harapan pelapor

2. Ombudsman memberitahukan secara tertulis 
kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan 
apabila ada laporan yang perlu dilengkapi.

3. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat dari 
Ombudsman, pelapor harus melengkapi berkas 
pelaporan

4. Ombudsman segera melakukan pemeriksaan 
substantif apakah berwenang ataupun tidak 
menangani pelaporan yang masuk.

UU No. 37 Tahun  
2008 tentang 
Ombudsman
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• Pemberian saran kepada para 
pihak untuk menyelesaikan 
sengketa melalui

• pengadilan;

• Penyampaian rekomendasi 
atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada

• Pemerintah untuk 
ditindaklanjuti 
penyelesaiannya; dan

• Penyampaian rekomendasi 
atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk 
ditindaklanjuti.

Ombudsman 

Jl. HR Rasuna 
Said Kav. C-19 
Kuningan 
(Gedung 
Pengadilan 
TIPIKOR), 
Jakarta Selatan, 
Telp. (21) 
52960894

1. Menerima Laporan atas 
dugaan Maladministrasi3 dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik;

2. Melakukan pemeriksaan 
substansi atas Laporan;

3. Menindaklanjuti Laporan yang 
tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan Ombudsman;

4. Melakukan investigasi atas 
prakarsa sendiri terhadap 
dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik;

5. Melakukan koordinasi dan 
kerja sama dengan lembaga 
negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta 
lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan;

Penyelewengan 
aparat penegak 
hukum, yaitu 
pengadilan, jaksa 
dan polisi, seperti 
misal:

1. Administrasi 
kependudukan, 
seperti 
pengurusan 
KTP, KK dan akte 
kelahiran yang 
tidak sesuai 
prosedur. 

2. Penyalahgunaan 
kekuasaan oleh 
aparat penegak 
hukum seperti 
proses pelaporan

1. Pelapor menyampaikan laporan ke Ombudsman 
di tingkat kabupaten/ provinsi dan/ atau nasional 
dengan mencantumkan beberapa hal yaitu:
• Identitas pelapor

• Nama dan alamat terlapor

• Kronologis singkat permasalahan

• Harapan pelapor

2. Ombudsman memberitahukan secara tertulis 
kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan 
apabila ada laporan yang perlu dilengkapi.

3. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat dari 
Ombudsman, pelapor harus melengkapi berkas 
pelaporan

4. Ombudsman segera melakukan pemeriksaan 
substantif apakah berwenang ataupun tidak 
menangani pelaporan yang masuk.

UU No. 37 Tahun  
2008 tentang 
Ombudsman
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6. Membangun jaringan kerja;
7. melakukan upaya pencegahan 

Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik; 

8. melakukan tugas lain yang 
diberikan oleh undang-undang

tindak pidana 
yang tidak 
dilanjuti 
sebagaimana 
semestinya.

3. Pelayanan publik 
yang tidak 
memuasan dan/
atau semena-
mena  seperti 
pelayanan 
pendidikan 
pertanahan, 
,kesehatan, dan 
lain-lain.

4. Pungutan liar 
yang dilakukan 
pejabat publik.

Tindakan pejabat 
lain yang tidak 
sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan.

5. Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan 
pemeriksaan, Ombudsman dalam melakukan 
pemeriksaan dapat:
• memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, 

ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai 
keterangan;

• meminta penjelasan secara tertulis kepada 
terlapor; dan/atau

• melakukan pemeriksaan lapangan. 
Ombudsman menerima Laporan dan 
memberikan Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal 
ditemukan Maladministrasi.

6. Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan 
Rekomendasi Ombudsman. 

7. Apabila Terlapor dan atasan Terlapor tidak 
melaksanakan Rekomendasi atau hanya 
melaksanakan sebagian Rekomendasi 
dengan alasan yang tidak dapat diterima 
oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak 
melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan 
laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden.

Mabes TNI

Jl. Raya Mabes 
Hankam, 
Cilangkap, 
Jakarta Timur 
13840, Tel. (021) 
845955576. 
84595326

1. Penangkal terhadap setiap 
bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar 
dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah, 
dan keselamatan bangsa;

2. Penindak terhadap setiap 
bentuk ancaman

3. Pemulih terhadap kondisi 
keamanan negara yang 
terganggu akibat kekacauan 
keamanan.

Pelanggaran yang 
dilakukan oleh 
pihak TNI dapat 
diadukan bukan 
hanya pihak di luar 
TNI seperti halnya 
Komnas HAM, 
tetapi juga atasan  
anggota TNI yang 
melakukan suatu 
pelanggaran.

Pengaduan diajukan melalui SMS ke 1978 
Atau pengaduan dengan mengadukan surat ke Polisi 
Militer yang mempunyai fungsi untuk menegakan 
hukum dan menjaga kedisiplinan TNI

UU No. 25 
Tahun 2014 
tentang Hukum 
Kedisiplinan Militer

UU TNI No. 34 
Tahun 2004
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6. Membangun jaringan kerja;
7. melakukan upaya pencegahan 

Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik; 

8. melakukan tugas lain yang 
diberikan oleh undang-undang

tindak pidana 
yang tidak 
dilanjuti 
sebagaimana 
semestinya.

3. Pelayanan publik 
yang tidak 
memuasan dan/
atau semena-
mena  seperti 
pelayanan 
pendidikan 
pertanahan, 
,kesehatan, dan 
lain-lain.

4. Pungutan liar 
yang dilakukan 
pejabat publik.

Tindakan pejabat 
lain yang tidak 
sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan.

5. Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan 
pemeriksaan, Ombudsman dalam melakukan 
pemeriksaan dapat:
• memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, 

ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai 
keterangan;

• meminta penjelasan secara tertulis kepada 
terlapor; dan/atau

• melakukan pemeriksaan lapangan. 
Ombudsman menerima Laporan dan 
memberikan Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal 
ditemukan Maladministrasi.

6. Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan 
Rekomendasi Ombudsman. 

7. Apabila Terlapor dan atasan Terlapor tidak 
melaksanakan Rekomendasi atau hanya 
melaksanakan sebagian Rekomendasi 
dengan alasan yang tidak dapat diterima 
oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak 
melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan 
laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden.

Mabes TNI

Jl. Raya Mabes 
Hankam, 
Cilangkap, 
Jakarta Timur 
13840, Tel. (021) 
845955576. 
84595326

1. Penangkal terhadap setiap 
bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar 
dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah, 
dan keselamatan bangsa;

2. Penindak terhadap setiap 
bentuk ancaman

3. Pemulih terhadap kondisi 
keamanan negara yang 
terganggu akibat kekacauan 
keamanan.

Pelanggaran yang 
dilakukan oleh 
pihak TNI dapat 
diadukan bukan 
hanya pihak di luar 
TNI seperti halnya 
Komnas HAM, 
tetapi juga atasan  
anggota TNI yang 
melakukan suatu 
pelanggaran.

Pengaduan diajukan melalui SMS ke 1978 
Atau pengaduan dengan mengadukan surat ke Polisi 
Militer yang mempunyai fungsi untuk menegakan 
hukum dan menjaga kedisiplinan TNI

UU No. 25 
Tahun 2014 
tentang Hukum 
Kedisiplinan Militer

UU TNI No. 34 
Tahun 2004
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Adapun jenis-jenis 
pelanggaran yang 
dapat diadukan 
yaitu:

1. Anggota TNI 
yang diketahui 
menjadi anggota 
partai politik dan/ 
atau mengikuti 
kegiatan politik 
praktis

2. Melakukan 
kegiatan bisnis;

3. Berkegiatan 
untuk dipilih 
menjadi anggota 
legislatif dalam 
pemilihan umum 
dan jabatan politis 
lainnya.

4. Berbuat 
sewenang-wenang 
yang berakibat 
mengganggu 
keamanan dan 
ketentraman orang 
lain serta ketertiban 
umum.

5. Minum minuman 
berakohol dan 
sejenisnya serta 
mabuk-mabukan;
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Adapun jenis-jenis 
pelanggaran yang 
dapat diadukan 
yaitu:

1. Anggota TNI 
yang diketahui 
menjadi anggota 
partai politik dan/ 
atau mengikuti 
kegiatan politik 
praktis

2. Melakukan 
kegiatan bisnis;

3. Berkegiatan 
untuk dipilih 
menjadi anggota 
legislatif dalam 
pemilihan umum 
dan jabatan politis 
lainnya.

4. Berbuat 
sewenang-wenang 
yang berakibat 
mengganggu 
keamanan dan 
ketentraman orang 
lain serta ketertiban 
umum.

5. Minum minuman 
berakohol dan 
sejenisnya serta 
mabuk-mabukan;
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Mabes Polri

Jl. Trunojoyo 
No. 3, Jakarta 
Selatan, DKI 
Jakarta 12110, 
Telp. (021) 
7218000

Tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; 
3. Memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Terkait dengan pelanggaran oleh 
aparat kepolisian, pengaduan 
dapat ditujukan ke divisi 
provesi dan pengamanan yang 
mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan fungsi 
pelayanan terhadap 
pengaduan/laporan 
masyarakat tentang sikap 
perilaku dan penyimpangan 
anggota/PNS Polri.

2. Menyelenggarakan dan 
Pengamanan Internal, 
meliputi Pengamanan 
Personil Materil, Kegiatan 
dan Bahan Keterangan di 
lingkungan Polri termasuk 
penyelidikan terhadap 
kasus dugaan pelanggaran 
dan penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas Polri.

3. Memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat akan 
kinerja dan profesionalisme.

Tipologi 
pelanggaran 
yang sering 
dilakukan pihak 
kepolisian biasanya 
berkaitan dengan 
kewenangannya 
untuk melakukan 
penangkapan 
maupun 
penyalahgunaan 
menggunakan 
kekuasaan 
yang dimiliki. 
Adapun tipologi 
pelanggaran yang 
biasanya terjadi, 
terutama yang 
dialami masyarakat 
marjinal yaitu:

1. Melakukan 
penangkapan tanpa 
didahului adanya 
surat penangkapan

2. Melakukan 
tindak pidana 
seperti melakukan 
penganiyaan, 
pengeroyokan, 
maupun 
penyiksaan.

Melakukan 
ancaman maupun 
intimidasi kepada 
masyarakat sipil

I. Apabila menerima perlakuan yang tidak patut 
dari aparat kepolisian atau diduga aparat kepolisian 
melakukan tindak pidana, hal-hal yang dapat 
dilakukan yaitu:
1. Pelapor melaporkan ke bagian pelayanan dan 
pengaduan di kantor polisi terdekat. (apabila 
pelanggaran dilakukan oleh pihak Polsek, sebaiknya 
pengaduan ditujukan kepada Polres atau pun kantor 
yang memiliki kedudukan lebih tinggi)
2. Penerimaan pelayanan oleh petugas
3. Petugas menanyakan maksud dan tujuan dari 
pelapor/pengadu
4. Penerimaan dan pembuatan laporan pengaduan/
laporan polisi serta medatakan/mengagendakan
5. Pembuatan dan penyerahan Surat Penerrimaan 
Laporan Polisi (SPLP) kepada pelapor/pengadu
6. Pemberian informasi / penjelasan tentang 
mekanisme dari jangka waktu standar penyelesaian 
penanganan laporan / pengaduan 
7. Meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainna 
beserta alat bukti (bilamana ada) ke Pus Provos 
untuk dilakukan proses pemeriksaaan pendahuluan/ 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
8. Proses penilaian oleh penyidik
9. Pelimpahan laporan pengaduan / laporan polisi 
dan BAP pendahuluan serta alat bukti
10. Penerbitan surat pemberitahuan tidak lanjut 
penanganan perkara kepada pelapor/ saksi korban

Melakukan pengaduan ke Propam
Ada 2 cara melaporkan oknum polisi yang 
melanggar, pertama yaitu: 
1. Laporan langsung ke kantor Divisi Profesi dan 
Pengamanan
2. Pengaduan melalui website resmi 
Propam di http://propam.polri.go.id/index.
php?mnu=pengaduan silakan anda mengisi formulir 
yang sudah disediakan dangan menyertakan alamat 
email, jangan khawatir Identitas anda akan mereka 
jaga dan di lindungi secara hukum, dan untuk 
memastikan laporan anda asli dan benar benar 
melihat pelanggaran Polisi sebaiknya menyertakan 
saksi bisa 1 orang sampai 5 orang saksi, tapi ini tidak 
wajib.

UU No. 2 Tahun 
2012 tentang 
Kepolisian
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Mabes Polri

Jl. Trunojoyo 
No. 3, Jakarta 
Selatan, DKI 
Jakarta 12110, 
Telp. (021) 
7218000

Tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; 
3. Memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Terkait dengan pelanggaran oleh 
aparat kepolisian, pengaduan 
dapat ditujukan ke divisi 
provesi dan pengamanan yang 
mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan fungsi 
pelayanan terhadap 
pengaduan/laporan 
masyarakat tentang sikap 
perilaku dan penyimpangan 
anggota/PNS Polri.

2. Menyelenggarakan dan 
Pengamanan Internal, 
meliputi Pengamanan 
Personil Materil, Kegiatan 
dan Bahan Keterangan di 
lingkungan Polri termasuk 
penyelidikan terhadap 
kasus dugaan pelanggaran 
dan penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas Polri.

3. Memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat akan 
kinerja dan profesionalisme.

Tipologi 
pelanggaran 
yang sering 
dilakukan pihak 
kepolisian biasanya 
berkaitan dengan 
kewenangannya 
untuk melakukan 
penangkapan 
maupun 
penyalahgunaan 
menggunakan 
kekuasaan 
yang dimiliki. 
Adapun tipologi 
pelanggaran yang 
biasanya terjadi, 
terutama yang 
dialami masyarakat 
marjinal yaitu:

1. Melakukan 
penangkapan tanpa 
didahului adanya 
surat penangkapan

2. Melakukan 
tindak pidana 
seperti melakukan 
penganiyaan, 
pengeroyokan, 
maupun 
penyiksaan.

Melakukan 
ancaman maupun 
intimidasi kepada 
masyarakat sipil

I. Apabila menerima perlakuan yang tidak patut 
dari aparat kepolisian atau diduga aparat kepolisian 
melakukan tindak pidana, hal-hal yang dapat 
dilakukan yaitu:
1. Pelapor melaporkan ke bagian pelayanan dan 
pengaduan di kantor polisi terdekat. (apabila 
pelanggaran dilakukan oleh pihak Polsek, sebaiknya 
pengaduan ditujukan kepada Polres atau pun kantor 
yang memiliki kedudukan lebih tinggi)
2. Penerimaan pelayanan oleh petugas
3. Petugas menanyakan maksud dan tujuan dari 
pelapor/pengadu
4. Penerimaan dan pembuatan laporan pengaduan/
laporan polisi serta medatakan/mengagendakan
5. Pembuatan dan penyerahan Surat Penerrimaan 
Laporan Polisi (SPLP) kepada pelapor/pengadu
6. Pemberian informasi / penjelasan tentang 
mekanisme dari jangka waktu standar penyelesaian 
penanganan laporan / pengaduan 
7. Meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainna 
beserta alat bukti (bilamana ada) ke Pus Provos 
untuk dilakukan proses pemeriksaaan pendahuluan/ 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
8. Proses penilaian oleh penyidik
9. Pelimpahan laporan pengaduan / laporan polisi 
dan BAP pendahuluan serta alat bukti
10. Penerbitan surat pemberitahuan tidak lanjut 
penanganan perkara kepada pelapor/ saksi korban

Melakukan pengaduan ke Propam
Ada 2 cara melaporkan oknum polisi yang 
melanggar, pertama yaitu: 
1. Laporan langsung ke kantor Divisi Profesi dan 
Pengamanan
2. Pengaduan melalui website resmi 
Propam di http://propam.polri.go.id/index.
php?mnu=pengaduan silakan anda mengisi formulir 
yang sudah disediakan dangan menyertakan alamat 
email, jangan khawatir Identitas anda akan mereka 
jaga dan di lindungi secara hukum, dan untuk 
memastikan laporan anda asli dan benar benar 
melihat pelanggaran Polisi sebaiknya menyertakan 
saksi bisa 1 orang sampai 5 orang saksi, tapi ini tidak 
wajib.

UU No. 2 Tahun 
2012 tentang 
Kepolisian
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LAMPIRAN 2a:
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

 
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 

 
Kepada Yth. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Nama :  

 
………………………………………………………………………….  

Alamat 
 
: 

 
………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………. 

Pekerjaan : 
 
…………………………………………………………………………. 

Nomor Telepon/Email :  
 
…………………………………………………………………………. 

 
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tujuan Penggunaan Informasi: 
 
 
 
 

 
Cara Memperoleh Informasi: 
       Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat. 

 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy). 
 
Cara Mendapatkan Salinan Informasi: 
     Mengambil Langsung. 
      Kurir. 
      Pos. 
      Faksimili. 
      E-mail. 

  ………………., ……………………… 
   

PPID 
 
 
 
 
 

( …………………………….. ) 

 Pemohon Informasi 
 
 
 
 
 

(……………………………..) 
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LAMPIRAN 2b:
FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN

 
PERNYATAAN KEBERATAN 

 
Kepada Yth. 
 
 
 
 
INFORMASI PENGAJU KEBERATAN 
 
No.Registrasi Keberatan 

 
: 

 
………………………………………………………(diisi petugas) 

 
No.Pendaftaran 
Permohonan Informasi 

 
 
: 

 
 
……………………………………………………………………… 

 
Tujuan Penggunaan 
Informasi 

 
 
: 

 
 

   
IDENTITAS PENGAJU   
 
Nama 

 
: 

 
................................................................................................. 

 
Alamat 

 
: 

 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

 
Pekerjaan 

 
: 

 
……………………………………………………………………… 

 
Nomor Telepon/Email 

 
: 

 
……………………………………………………………………… 

 
ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN: 

 p
 i
 p ; 
 p ; 
 p  
 b
 i  

 
KASUS POSISI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demikian keberatan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan 
terima kasih. 

   
  (Tempat dan tanggal) 

Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi 

 
 
 
 

( …………………………….. ) 

 Pengaju Keberatan 
 
 
 
 
 

(                             ) 
 

 

ermohonan informasi ditolak; 
nformasi berkala tidak disediakan; 
ermohonan informasi tidak ditanggapi
ermohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon
ermohonan informasi tidak dipenuhi;
iaya yang dikenakan tidak wajar; 

nformasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.
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FORMULIR PENGADUAN 
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN 

Pada h ari ini ............... t anggal . ........... bulan ........... tahun ........... p ukul 
..........WIB, di .................... yang bertanda tangan di bawah ini: 

A. Identitas Pengadu 
1. Nama  :  ............................................................................... 

2. Alamat  :  
............................................................................... 
…………………………………………….......................... 
…………………………………………............................. 
…………………………………………….......................... 

3. No telp/fax/email  :  ............................................................................... 
 
B. Lokasi Kejadian 

  

Alamat  :  
…………………………………………….......................... 
…………………………………………............................. 
…………………………………………............................. 
…………………………………………….......................... 

 
C. Dugaan Sumber atau Penyebab 
 
1. Jenis Kegiatan (jika 
diketahui) 

:  ............................................................................... 
…………………………………………….......................... 

2. Nama Kegiatan 
dan/atau usaha (jika 
diketahui) 
 

:  ............................................................................... 

D. Waktu dan Uraian Kejadian 
 
1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau 
perusakan hutan: 
………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………......................................... 
2. Uraian Kejadian: 
………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………......................................... 
3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan 
dan/atau perusakan hutan: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

E. Penyelesaian yang Diinginkan 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan 
 
Nama Instansi  Tanggal/Bulan/Tahun 
1. .................................  ............................................. 
2. .................................  ............................................. 
3. .................................  ............................................. 

 

 
                                                      .......................,................. 
Penerima Pengaduan                                  Pengadu, 
 
 
 
 
____________________                            ____________________ 
Nama lengkap petugas                      Nama Lengkap Pengadu 
Jabatan: ………………. 
NIP: …………………….. 
 
 
 

LAMPIRAN 3:
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LAMPIRAN 4:
FORMAT TANDA TERIMA

TANDA TERIMA 
 

 
Dokumen 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Penerima 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Institusi 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Alamat 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Telepon/Fax 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Tanggal 
Terima 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
   

Penerima 
 
 

 
 

( ……………………. ) 
 

TANDA TERIMA 
 

 
Dokumen 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Penerima 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Institusi 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Alamat 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Telepon/Fax 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Tanggal 
Terima 

 
: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
   

Penerima 
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1 Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu 
sesuai dengan Keputusan LPSK (Pasal 5 ayat (2)).

2 “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau 
di luar putusan pengadilan(arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa,perbudakan, atau 
diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematicdiscrimination)

3 Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk 
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan keru-
gian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

4 http://www.antaranews.com/berita/372248/tni-siap-layani-sms-pengaduan-masyarakat diakses pada 4 Januari 2017



 


