
Pengantar 

 Tahun 1988, Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (WALHI) membuat sebuah 
terobosan penting dalam gerakan 
penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. 
Saat itu, dalam kapasitasnya sebagai organisasi 
lingkungan, WALHI menggugat Pemerintah 
Indonesia dalam hal ini Menteri Lingkungan 
Hidup terkait kasus pencemaran yang 
dilakukan oleh PT. Inti Indorayon di Sumatera 
Utara.  

 Langkah hukum yang dilakukan oleh 
WALHI ini, dalam sejarah gerakan advokasi 
ini merupakan sebuah terobosan hukum yang 
jika dilihat kala itu belum pernah dilakukan 
oleh organisasi lingkungan lainnya, apalagi 
pada masa orde baru dimana kekuatan rezim 
saat itu sangat otoriter. Meskipun dalam 
proses hukumnya mengalami kekalahan, 
upaya hukum yang dilakukan oleh WALHI ini 
menjadi preseden hukum yang positif bagi 
gerakan penyelamatan lingkungan hidup di 
Indonesia. Itulah untuk pertama kali, hak legal 
standing WALHI dan atau organisasi 
lingkungan hidup diakui dalam sistem hukum 
di Indonesia.  

 Bukan hanya di pengadilan Indonesia, upaya advokasi yang 

dilakukan oleh WALHI juga ditempuh melalui pengadilan 

internasional. Dalam kasus DAM Koto Panjang di Sumbar, pada tahun 

2003 WALHI menggugat pemerintah Jepang, JBIC dan TEPSCO atas 

dana utang yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk 

pembangunan DAM di Koto Panjang yang telah menghancurkan 

species lingkungan (khususnya gajah) dan menggusur rakyat.  

 Meskipun upaya penegakan hukum lingkungan melalui jalur 

pengadilan masih jauh dari harapan, litigasi masih menjadi pilihan 

sebagai bagian dari kerja-kerja advokasi. Paling tidak dari proses 

litigasi ini, ada pembelajaran penting bagi publik bahwa semua 

persoalan pencemaran dan kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup 

dapat dilakukan melalui pengadilan dan ada dalam undang-undang 

lingkungan hidup yang menjamin hak-hak tersebut.  

E-Newsletter yang diproduksi oleh 
WALHI merupakan sebuah media 
berbagi pengetahuan dan informasi 
seputar advokasi yang dilakukan 
oleh WALHI baik di nasional 
maupun daerah. Edisi perdana kali 
ini terkait advokasi litigasi WALHI 
dengan judul “Berlawan dari Ruang 
Pengadilan”. Pilihan tema ini 
diinspirasi oleh langkah hukum yang 
saat ini tengah berjalan yang 
dilakukan oleh WALHI di Sulawesi 
Utara, Aceh, Bali, Jawa Barat dan 
pengadilan internasional di Jepang 
atas pembangunan DAM 
Kotopanjang. Selamat membaca .... 
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Selain itu, proses litigasi sekaligus dapat menjadi media pendidikan bagi aparat penegak hukum terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan pencemaran.  

 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan juga dimaksudkan untuk menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup dan masyarakat. Pilihan ini bersifat sukarela, non pidana, tidak hanya terbatas pada ganti rugi, dan ada jasa pihak ketiga/lembaga penyedia jasa yang dapat dibentuk oleh 

pemerintah atau ditunjuk oleh masyarakat sendiri . 

 Dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh WALHI, Prof Jimly Asshiddiqy, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan bahwa betapapun beratnya proses 

penegakan hukum lingkungan di Indonesia, WALHI harus bisa terus menggunakan atau mengoptimalkan peluang hukum yang tersedia melalui pengadilan. Ini sekaligus untuk 

menguji sejauhmana aparat penegak hukum paham dan mengerti dengan isu-isu lingkungan hidup.  

 E-Newsletter yang diproduksi oleh WALHI merupakan sebuah media berbagi pengetahuan dan informasi seputar advokasi yang dilakukan oleh WALHI baik di nasional 

maupun daerah. Edisi perdana kali ini kami menurunkan informasi advokasi yang kami lakukan melalui jalur litigasi dengan judul “Berlawan dari Ruang Pengadilan”. Pilihan tema 

ini diinspirasi oleh langkah hukum yang saat ini tengah berjalan yang dilakukan oleh WALHI di Sulawesi Utara, Aceh, Bali, Jawa Barat dan pengadilan internasional di Jepang atas 

pembangunan DAM Kotopanjang. Dari semua proses litigasi yang sedang dijalankan ini diharapkan ada pengetahuan yang bisa semakin memperkuat gerakan advokasi lingkungan 

hidup di Indonesia.  

 

  

 Akhirnya, kami berharap E-Newsletter memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan pengetahuan 

bersama bagi gerakan lingkungan hidup dan seluruh elemen yang concern pada cita-cita mewujudkan keadilan ekologis. 

Kontribusi pemikiran dan pandangan dari bapak/ibu dan sahabat WALHI tentulah sangat berarti. Akhirnya, selamat 

membaca..... 

 

Salam Adil dan Lestari,    

 

 

Abetnego Tarigan 

Direktur Eksekutif Nasional WALHI 
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Suara Publik, Turut Mendesak Penegakan 

Hukum Lingkungan di Indonesia  

 Kabar gembira datang dari Aceh, gugatan WALHI Aceh 

terhadap ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada 

periode sebelumnya dimenangkan oleh pengadilan tinggi tata 

usaha negeri (PT TUN) Medan setelah melalui proses kurang 

lebih 1 (satu) tahun. Bagi WALHI, putusan pengadilan ini 

menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum lingkungan 

di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi aparat 

penegak hukum lainnya di Indonesia.  

 Selain proses hukumnya yang berjalan panjang, advokasi 

penyelamatan Rawa Tripa sendiri sudah cukup lama dilakukan 

oleh WALHI bersama dengan organisasi lain yang memiliki 

concern yang sama terhadap isu-isu lingkungan di Aceh.  Sejak 

tahun 2008, WALHI Aceh melakukan pemantauan kondisi hu-

tan rawa di daerah ini  dan mengetahui bahwa hutan rawa tripa 

seluas 60-an ribu hektar dalam keadaan terancam, nyaris 

berkurang 50 persen akibat perambahan liar dan alih lahan oleh 

perusahaan perkebunan kelapa sawit, salah satunya adalah PT. 

Kalista Alam yang membuka lahan seluas 1605 hektar di hutan 

rawa gambut kawasan ekosistem leuser (KEL). Penghancuran 

hutan yang sangat masif, baik di lahan milik masyarakat, hutan 

lindung, kawasan taman nasional dan lainnya menjadi sumber 

utama terjadinya banjir di provinsi paling barat Indonesia.  

 Dari bukti-bukti lapangan yang telah dikumpulkan dan temuan dugaan 
pelanggaran hukum dalam pemberian ijin yang diberikan oleh Gubernur Aceh 
terdahulu, Irwandi Yusuf kepada PT. Kalista Alam. inilah yang menjadi modal kuat bagi 
Tim Koalisi Peduli Rawa Tripa melakukan berbagai upaya advokasi, dan melalui 
WALHI masuk menempuh jalur hukum untuk mengggugat ijin yang dikeluarkan oleh 
Gubernur ke Pengadilan Tinggi Usaha Negeri.  

 T.M. Zulfikar, Direktur Eksekutif WALHI Aceh mengatakan bahwa alasan 
memilih jalur advokasi litigasi berdasarkan pertinbangan dari pengalaman-pengalaman 
sebelumnya, apabila menempuh jalur advokasi “normal” yang sering dipraktekkan, bi-
asanya sering “mentok’ jika berhadapan dengan penguasa dan pengusaha kolabora-
tornya.  

 Kemenangan ini juga tidak lepas dari kuatnya dukungan dari publik luas dan 
berbagai kalangan baik di Aceh sendiri, nasional maupun internasional yang selama ini 
memberikan perhatian yang besar dalam upaya penyelamatan dan perlindungan kawa-
san hutan gambut Rawa Tripa. Salah satunya melalui penggalangan petisi online 
“enforce the law protecting Tripa Peat Swamp and its Orangutan popula-
tions” (Tegakkan Hukum untuk Lindungi Gambut Tripa dan Populasi Orang Utan), 
yang diorganize oleh change.org yang disebarkan melalui media sosial media facebook 
dan twitter secara global yang dapat diakses di http://www.change.org/saveTripa, dan 
petisi ini telah ditandatangani oleh 10.000 orang 

 “...tak akan pernah ada perdamaian di atas dunia dengan 

adanya kaum dominan.” 

 

               Arundhati Roy 

3 

ENEWSLETTER WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA | Edisi I | 



 Tim Advokasi Rawa Tripa menyadari, bahwa jalur 

hukum yang ditempuh tidak bersifat tunggal atau terpisah 

dari strategi advokasi besar penyelamatan Rawa Tripa. 

Mengangat kasus ini melalui jalur pengadilan menjadi 

sebuah “cara” untuk menarik perhatian publik yang lebih 

luas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Dukungan publik yang begitu besar yang digalang melalui 

petisi online penyelamatan Rawa Tripa baik di lokal, nasional 

dan internasional memegang peranan yang cukup signifikan 

untuk mendorong pemerintah Aceh menegakkan hukum 

lingkungan di bumi Serambi Mekkah. Ini menunjukkan 

bahwa strategi advokasi melalui  jalur hukum (litigasi) tidak 

boleh berjalan sendiri, dia harus didukung oleh strategi 

advokasi lainnya.  

 Proses hukum memang bukanlah perkara yang mudah 

dan singkat, apalagi menghadapi kekuatan modal. Kemenan-

gan WALHI dalam gugatannya, ternyata tidak menjadi mo-

mentum kekalahan terakhir bagi perusahaan. Paska putusan 

pencabutan izin, pihak perushaan PT. Kalista Alam mengaju-

kan upaya banding ke Mahkamah Agung atas putusan 

PTTUN tersebut. Selain itu, perusahaan juga menggugat Gu-

bernur Aceh di PTTUN Banda Aceh karena telah mencabut 

surat izin mereka.  

Dalam kasus ini WALHI Aceh terlibat menjadi tergugat intervensi (tergugat 

II). Proses pengadilannya sampai saat ini sedang berjalan dan sudah sidang 

sebanyak 7 kali. 

 WALHI Aceh berharap akan segeranya selesai proses pengadilan ini, 

dan segera dilakukan eksekusi pencabutan izin perusahaan yang beroperasi di 

kawasan ekosistem Rawa Tripa, dan harapannya juga dilakukan pencabutan 

izin bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan Rawa Tripa, sebab 

ekosistem rawa tripa merupakan hutan penyangga terakhir di Aceh yang 

menyimpan sejumlah spesies flora dan fauna serta merupakan hutan yang 

bersimbiosis bagi masyarakat di sekitar hutan. 

 Tentunya, dukungan luas dari publik ini masih terus dibutuhkan 

hingga akhirnya rakyat dan keadilan ekologis dapat memenangkan 

“pertarungan” ini melawan korporasi penjahat lingkungan.  

Pulihkan Indonesia ! 

 “Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin 

menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin 

mengenal batas.” 

              Pramoedya Ananta Toer 
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Sengkarut Modus  

Perusakan Hutan oleh 

Perhutani 

 Salah satu masalah kehutanan terbesar di 

Jawa adalah carut marutnya pengelolaan hutan 

di Jawa yang sebagian besar dimonopoli oleh 

badan usaha milik negara dalam hal ini 

Perhutani. Bukan hanya berbagai upaya 

kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh Perhutani terhadap petani 

dalam praktek pengelolaan hutan di Jawa, dan 

khususnya Jawa Barat. Melainkan juga praktek 

pengrusakan hutan yang ditenggarai juga 

menyebabkan kehancuran lingkungan dan 

bencana ekologis di Jawa Barat.   

 Data WALHI menunjukkan bencana 

ekologis di Jawa Barat menempati krisis 

lingkungan tertinggi di Jawa, salah satunya 

akibat dari praktek pengelolaan hutan oleh 

Perhutani.  Salah satu kasus yang ditangani oleh 

WALHI Jawa Barat adalah kasus yang 

dilaporkan oleh warga Bogor di Kelurahan 

Kelapa Nunggal terkait dengan aktivitas - 

pertambangan batu karang/lim stone di wilayah Kelurahan Ke-

lapa Nunggal dan Kelurahan Nambo, Kecamatan Kelapa Nung-

gal pada bulan Maret 2011. Kegiatan tambang tersebut disinyalir 

dapat beraktivitas melalui prosedur mekanisme Kerja Sama 

Operasional (KSO) antara Perhutani dengan pihak ketiga dalam 

hal ini koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera. WALHI Jawa 

Barat menegaskan bahwa laporan tersebut dilampiri oleh be-

berapa dokumen surat Dinas Kehutanan untuk meminta klarifi-

kasi kepada Perhutani terkait dengan KSO yang dijadikan dasar 

aktifitas pertambangan. Juga ditambahkan dengan dokumen 

kliping koran tentang kegiatan pertambangan di kawasan milik 

Perhutani di Desa Gerowong Kecamatan Parung Panjang, Ka-

bupaten Bogor yang disebutkan mengakibatkan kerusakan ling-

kungan.  

 Atas dasar itulah WALHI Jawa Barat berupaya mengem-

bangkan, mengkaji dan menelusuri untuk mendapatkan lebih 

banyak lagi data terkait usaha–usaha yang di jalankan Perhu-

tani, ujar Ramdan. Seiring proses dan kerja keras WALHI Jawa 

Barat, didapatkan dokumen arsip lengkap berisi berkas–berkas 

surat perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan beberapa 

pengusaha tambang di kawasan Bogor. Ini diduga kuat sebagai 

modus yang dilakukan oleh Perhutani dalam menjalankan 

praktek bisnisnya. 

 Hasil investigasi WALHI menunjukkan bahwa aktifitas 

pertambangan di wilayah tersebut ada beberapa yang masih 

berjalan, lewat pembuktian masih terdapatnya peralatan berat 

seperti becko, para pekerja serta sejumlah anggota Brimob yang 

berjaga. Analisis WALHI masih banyak juga sejumlah perusa-

haan yang beroperasi di lokasi  ini, sebab WALHI mengalami 

kesulitan ketika berusaha masuk ke lokasi tambang. Informasi 

yang berhasil dikumpulkan WALHI melalui sejumlah warga 

sekitar dan seorang penjaga menyebutkan bahwa sejumlah pe-

rusahaan masih berada di RPH Cirangsad dan RPH Cigudeg, 

karena masa kontrak kerjasama mereka dengan Perhutani baru 

berakhir di tahun 2012. 

 Surat kerjasama rehabilitasi dan reklamasi melalui 

mekanisme KSO yang dimiliki menegaskan bahwa  kawasan 

hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang sudah  

“ Bersihkan pemerintahan negara dan 

parlemen dari aktor perusak lingkungan“ 

Abet Nego Tarigan  

(Direktur Eksekutif  Nasional WALHI)  
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tidak produktif, namun setelah WALHI 

melakukan kunjungan lapangan ternyata RPH 

Cigudeg dan RPH Cirangsad merupakan 

kawasan hutan campuran (Heterogen) dan 

lindung, bukan kawasan hutan produksi 

(homogen) sebagaimana tertulis dalam surat 

kerjasama (KSO).  

 WALHI Jawa Barat pada tanggal 11 Okto-

ber 2012 WALHI mengirimkan surat somasi 

dengan kepada Perhutani dengan nomor 078/

ED WALHI Jabar/X/2012 untuk meminta penje-

lasan atas hasil temuan lapangan tersebut dan 

WALHI Jawa Barat meminta pertemuan dilak-

sanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Sekre-

tariat WALHI Jabar. Namun, Perhutani tidak 

menanggapinya. Pada tanggal 7 November 2012, 

WALHI Jawa Barat kemudian kembali me-

layangkan surat somasi yang kedua kepada pi-

hak Perhutani dengan nomor 091/ED Walhi 

Jabar/XI /2012.  

 Seiring tidak adanya perkembangan informasi yang di-

janjikan pihak Perhutani, pada tanggal 13 Nopember 2012 

WALHI Jawa Barat mengirimkan kembali surat kepada Perhu-

tani dengan nomor 092/ED Walhi Jabar/X/2012 untuk meminta 

informasi kelengkapan data KSO yang dijanjikan Perhutani. 

Namun, sampai saat ini juga pihak Perhutani tidak bisa mem-

berikan data-data yang dijanjikannya antara lain dokumen Am-

dal dari perusahaan atau koperasi yang melakukan kerjasama 

operasional dengan pihak Perhutani serta data resmi yang men-

yatakan bahwa lokasi penambangan merupakan kawasan hutan 

produksi. 

 Pada tanggal 21 Januari 2013, WALHI Jabar mengambil 

langkah hukum dengan melaporkan dugaan pidana kehutanan 

yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan 12 Perusahaan di 

KPH Bogor. Laporan WALHI Jawa Barat di terima oleh bagian 

SPKT Polda Jawa Barat yang tertuang dalam Laporan Polisi 

No.Pol:LPB/61/I/2013/JABAR tertanggal 21 Januari 2013 pada 

pukul 15.30 WIB. Disusul kemudian dengan pembuatan berita 

acara pemeriksaan (BAP) awal dari pelapor yang ditandatangani 

oleh Dadan Ramdan selaku Direktur WALHI Jawa Barat. 

 Pengawalan pelaporan ini pun, terus berlanjut. Setelah 

disepakati bersama antara Tim WALHI Jawa Barat dengan Tim 

Kanit Tipiter Polda Jawa Barat, tanggal 14-15 Februari 2013 dila-

kukan penyidikan di lapangan. Penyidikan kasus KSO ini meli-

batkan sekitar 5 Orang Tim Polda Jawa Barat dan 2 orang dari 

WALHI Jawa Barat. Tim Penyidik POLDA Jabar akan segera 

memanggil Pihak Perum Perhutani dan 12 Perusahaan paska 

pilkada Jabar. 

 Sampai sejauh ini, proses penyidikan memberikan 

informasi bahwa perusahaan yang disidik baru sekitar tujuh 

perusahaan tambang yang berada di RPH Cirangsad dan 

Cigudep,  sementara 5 (lima) perusahaan yang berada di - 

“ Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua 

orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang 

pangan kepadanya ? “     

                            Ir. Soekarno (Presiden Pertama Republik Indonesia) 6 
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RPH Jaga Baya belum dilakukan penyidikan ke lapangan. Di lapangan, beberapa perusahaan yang dila-

porkan WALHI Jawa Barat masih aktif dan sebagian tidak beroperasi pada saat penyidikan di lapangan. 

 Selama ini, petani dan rakyat yang tinggal didalam dan sekitar hutan yang selalu dituding 

sebagai perampah dan pengrusak hutan, padahal faktanya pelaku bisnis dan bahkan badan usaha yang 

dikelola oleh negara yang justru menjadi aktor perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologis di 

Jawa Barat. Fakta krisis lingkungan yang sedang digugat oleh WALHI Jawa Barat melalui proses hukum 

ini diharapkan mampu menyeret korporasi perusak lingkungan baik swasta maupun milik negara ke 

pengadilan.   

Pulihkan Indonesia ! 
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Mempertahankan 

Nyanyian Alam 

Tahura  

 Pulau Bali, bagian gugusan pulau kecil Nusantara ini 

sangatlah terkenal namanya dengan panorama alam dan 

kebudayaannya seiring pesatnya perkembangan industri 

pariwisata. Seiring derasnya arus investasi dalam bidang 

industri kepariwisataan, semakian lama situasi lingkungan 

hidup di Bali semakin rentan.  

 Hiruk pikuk pesatnya pertumbuhan industri pariwisata 

Pulau Dewata menegaskan semakin tingginya tingkat konversi 

lahan dan hutan untuk dijadikan kantong-kantong 

pembangunan infrastruktur pariwisata. Laju kerakusan lahan 

yang tidak terkendali lagi, kini turut menyita perhatian 

WALHI Bali dalam kegiatan advokasi dan pemberdayaannya. 

 Menurut data yang dilansir WALHI Bali,  bahwa luas 

kawasan hutan di Bali saat ini hanya tinggal 22% dari luasan 

pulau Bali. Hal ini mengindikasikan defisit 8% dari luas mini-

mal wilayah hutan (30%) dari luas wilayah Bali yang di- 

amanatkan Perda RTRWP Bali sendiri. Ditambahkan 

kemudian,  bahwa lebih parahnya lagi kondisi 22% ini 

berada dalam kondisi kritis. 

 Selanjutnya, Dewan Daerah WALHI Bali, Wayan 

Gendo Suardana menambahkan bahwa 13 titik pantai 

strategis di Bali saat ini mengalami pencemaran yang 

mengkhwatirkan akibat industri pariwisata seperti 

kawasan Pantai Sanur, Pantai Mertasari, Pantai Kuta, 

Pantai Lovina, Pantai Candidasa, Pantai Tanah Lot, Pantai 

Soka, dan lain-lain. 

 Interusi air laut juga massif terjadi, seperti di daerah 

Sanur kurang lebih mengalami interusi sejauh ±1 Km 

ditambah kemudian kerusakan kawasan pesisir pada 140 

titik abrasi dari panjang pantai sekitar 430 Km, ujar 

Gendo. Aktifis yang pernah mendapatkan tindak 

kekerasan dari premana akibat dari advokasi yang 

dilakukannya selama ini juga menambahkan bahwa “laju 

kerusakan pantai di Bali diperkirakan 3,7 km per tahun 

dengan erosi ke daratan 50-100 meter per tahun. Maka 

disimpulkan bahwa tingkat keeksotisan pariwisata Bali 

saat ini tidaklah disertai pemeliharaan terhadap daya 

dukung lingkungannya”. 

 Seiring proses konversi hutan menjadi kawasan - 

“Jika kita dapat menaklukkan angkasa 
luar, seharusnya kita dapat menaklukkan 
kelaparan  anak-anak”      
                  Buzz Aldrin 8 
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kawasan pariwisata dan semakin sedikitnya luasan kawasan 

hutan, Hutan Mangrove di kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Ngurah Rai merupakan benteng terakhir kawasan 

pesisir Bali Selatan dari abrasi/erosi.  

 Kondisi lingkungan hidup Bali semakin diperparah, 

pada tanggal 27 Juni 2012 Gubernur Bali menerbitkan izin 

pengusahaan pariwisata alam di kawasan Mangrove Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. 

TRB) seluas 102.22 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Bali 

No. 1051/03-L/HK/2012. Jangka waktu pengelolaan yang 

diberikan kepada PT. TRB dalam jangka waktu yang lama, 

dimana diberikan waktu selama 55 tahun disertai hak prioritas 

selama 20 tahun (total penguasaan selama 75 tahun). 

 Ironisnya, berdasarkan masterplan pembangunan oleh 

PT. TRB, di kawasan Tahura Ngurah Rai ini akan dibangun 

akomodasi wisata berupa 75 penginapan, 8 restaurant, 2 spa, 

coffe shop dan penunjang pariwisata alam lainnya. Dapat 

dipastikan perubahan kelestarian ekosistem Tahura 

disulap menjadi bangunan-bangunan berlangsung dalam 

waktu sekejap, ketika pohon-pohon ditumbangkan dan 

sejumlah satwa flora fauna mulai bermusnahan dan 

manusia di sekitar kehilangan udara bersih serta bunyi-

bunyian alam yang indah. 

 WALHI Bali menegaskan bahwa izin yang diterbi-

kan tidaklah sesuai dengan visi  Gubernur Bali dahulu 

yang memiliki keinginan untuk mewujudkan Bali Clean 

and Green. Pandangan WALHI Bali juga bahwa kebijakan 

ini bertentangan dengan semangat kebijakan moratorium 

pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan serta 

bertentangan dengan asas-asas good governance/

pemerintahan yang baik.  

 Hilangnya ekologi hutan Tahura Ngurah Rai mem-

buat geram sejumlah kalangan di Bali dan semangat 

menolak pembangunan kawasan ini menyatukan mereka 

tergabung kedalam Komite Kerja Advokasi Lingkungan 

Hidup (KEKAL) Bali bersama WALHI Bali, Frontier Bali, 

Bali Outbound Community, Lembaga Pers Mahasiswa 

Kertha Aksara dan Individu peduli lingkungan hidup di 

Bali.  

“  Sebuah komunitas akan tumbuh besar jika orang-orang 

tua menanam pohon-pohon meski tahu bahwa mereka 

tidak akan pernah duduk di bawah kerindangannya“ 

       Filsafat Yunani 9 
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 Sebelum melakukan gugatan, KEKAL sudah terlebih 

dahulu melakukan gerakan penolakan atas keluarnya kepu-

tusan pemberian izin pemanfaatan Tahura Ngurah Rai dengan 

cara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur, 

dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Bali, serta dengar 

pendapat dengan pimpinan DPRD Bali. Hasilnya pimpinan 

DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi agar Gubernur Bali 

mencabut keputusan yang telah dikeluarkannya tersebut, na-

mun sampai saat ini Gubernur Bali masih bersikeras tidak 

mau mencabut izin yang telah dikeluarkannya tersebut. 

 Atas dasar tersebut KEKAL dalam hal ini melalui 

WALHI Bali mengirimkan somasi kepada Gubernur Bali se-

banyak 2 kali, namun tidak ada satupun somasi yang diberi-

kan WALHI tersebut dijawab oleh Gubernur. Tidak ditanggap-

inya somasi yang diberikan, WALHI Bali melakukan Gugatan 

Tata Usaha Negara di PT TUN Denpasar 03 Januari 2013. 

 Selain melakukan gugatan PTTUN, WALH Bali juga 

melakukan sengketa informasi, karena Gubernur Bali ti-

dak memberikan informasi publik yang dimohon oleh 

WALHI.  Surat permohonan informasi yang dikirimkan 

WALHI Bali pada tanggal 3 November 2012 dan dibalas 

pada tanggal 14 November 2012 oleh Gubernur tidak mem-

berikan informasi yang diminta WALHI dengan alasan 

izin yang dikeluarkan tersebut akan dikaji ulang. Adapun 

informasi publik yang dimohon oleh WALHI adalah Kepu-

tusan Gubernur Bali nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang 

Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada blok 

Pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102, 22 Ha (seratus dua 

koma dua puluh dua hektar) kepada PT. Tirta Rahmat 

Bahari beserta dokumen pendukungnya seperti surat-

surat, rekomedasi-rekomendasi, keputusan-keputusan 

sampai dengan dokumen pendukung seperti UKL-UPL 

dan Peta usaha.  

 Kasus sengketa informasi yang diajukan oleh 

WALHI Bali merupakan kasus pertama di Bali, dan ini 

memberikan preseden yang baik untuk menggunakan 

seluruh instrumen perundang-undangan  yang tersedia di 

republik ini untuk memperjuangkan hak atas lingkungan, 

termasuk di dalamnya hak publik mendapatkan informasi- 

“ Selama penderitaan datang dari manusia, dia 

bukan bencana alam, diapun pasti bisa dilawan 

oleh manusia“ 

                  Pramoedya Ananata Toer 
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sebagaimana yang terdapat dalam undang-

undang keterbukaan informasi publik.  

Tidak akomodatifnya pemerintahan 

provinsi melalui gubernur dalam permoho-

nan informasi WALHI, semakin menguata-

kan niat dan tekad KEKAL untuk tetap 

mendesak Gubernur Bali untuk segera men-

cabut izin perusahaan yang beroperasi di 

kawasan Tahura. 

Sampai saat ini untuk gugatan PTTUN baru 

memasuki tahap awal persidangan, sedang-

kan untuk sengketa informasi di Komisi 

Informasi Provinsi Bali telah memasuki 

proses mediasi.  Walaupun telah menem-

puh kedua jalur tersebut, sampai saat ini 

KEKAL Bali (WALHI Bali) masih terus beru-

saha untuk mengadvokasi masyarakat Desa 

Suwung Kauh untuk ikut bersuara agar Gu-

bernur Bali mencabut izin perusahaan.  

Pulihkan Indonesia ! 11 
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Sebuah Gugatan, 
untuk Menyelamatkan 

Pulau Bangka  

 Ironisnya, ijin yang diterbitkan oleh pemerintah 

tidak pernah diketahui oleh masyarakat dan bahkan 

masyarakat tidak pernah dilibatkan dan diminta 

persetujuannya jika wilayahnya dijadikan sebagai 

wilayah tambang. Inilah yang melatarbelakangi 

penolakan warga atas rencana pertambangan yang akan 

mengancam ruang hidup masyarakat disana. 

Serangkaian aksi dilakukan oleh masyarakat secara 

mandiri, termasuk membangun komunikasi dengan 

WALHI Sulawesi Utara untuk memperkuat strategi dan 

advokasi menolak kehadiran industri tambang di 

kepulauan ini. Kita tahu, bagaimana wilayah kepulauan        

memiliki kerentanan tersendiri, ditambah dengan -  

ancaman kehadiran industri ekstraktif.   

 Dalam kajian dan analisis terhadap SK yang dikeluarkan 

oleh Bupati, didapati bahwa SK ini bertentangan dengan 

beberapa perundang-undangan, sehingga pemerintah 

kabupaten berkali-kali melakukan perubahan atas SK 

tersebut. Setelah SK 162 tahun 2010 kemudian dilakukan pe-

rubahan dengan terbitnya SK 151 tahun 2012 tenang perubahan 

SK 162 tahun 2010. Pemerintah kabupaten Minahasa Utara 

kemudian memperpanjang masa eksplorasi dengan diterbit-

kannya SK 152 tahun 2012 tentang perpanjangan IUP Eksplo-

rasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana dan selanjutnya dilaku-

kan perubahan menjadi SK 183 tahun 2012 tentang perubahan 

SK 152 tahun 2012. Ini yang turut juga melatarbelakangi 

WALHI Sulut melaporkan dugaan tindak pidana yang dilaku-

kan oleh Kepala Daerah dan menggugat SK No. 152/2012 dan 

perubahan SK No. 183/2102 melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Manado pada tanggal 24 Oktober 2012. 

WALHI Sulut sangat meyakini bahwa terbitnya SK tersebut 

bertrentangan dengan hal-hal administrasi yang diatur dalam 

undang-undang administrasi negara. Ini menandakan bahwa 

Bupati bukan hanya  tidak paham dengan perundang-

undangan , tetapi juga menunjukkan bagaimana kuatnya - 

“ Apa yang kita lakukan atas hutan-hutan di dunia 

adalah refleksi cermin dari apa yang kita lakukan 

pada diri kita sendiri dan sesama“ 

             Mahatma Gandhi 

 Pulau Bangka, merupakan sebuah pulau yang 

terletak di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 

Pulau yang terdiri dari 3 desa, desa Kahuku, Lihunu dan 

Libas ini menyandarkan sumber kehidupan dari melaut 

secara turun temurun. Belakangan, kehidupan warga 

yang tenang, terancam dengan kebijakan yang dikeluar-

kan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 

berupa Surat Keputusan (SK) No. 162 tahun 2010 ten-

tang IUP Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana 

untuk melakukan pertambangan bijih besi di Pulau 

Bangka.  
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PULIHKAN INDONESIA ! 

 Sejak tahun 2011 sampai 2013 ini, WALHI Sulut ber-

sama masyarakat melakukan berbagai upaya untuk bisa 

mengeluarkan perusahaan tersebut dari Pulau Bangka, baik 

berupa perlawanan langsung ditingkat kampung, laporan 

dugaan tindak pidana di Mabes Polri dan sejumlah aksi lain-

nya. Yang tidak kalah penting dilakukan adalah penguatan 

dan pengorganisasian di tingkat kampung antara lain melalui 

diskusi-diskusi kritis dan pertemuan kampung untuk mem-

perkuat perjuangan masyarakat untuk mempertahankan 

wilayah kelola dan sumber kehidupan mereka dari ancaman 

industri pertambangan.  

 Perkembangannya sejak didaftarkan gugatan tersebut 

pada tanggal 24 Oktober 2012, persidangan tanggal 12 Febru-

ari 2013 adalah persidangan yang kesekian kalinya dengan 

agenda Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi Penggugat.  

Dalam sidang-sidang sebelumnya, pihak Tergugat dan Ter-

gugat II Intervensi (PT. Mikgro Metal Perdana) sangat mera-

gukan legal standing WALHI sebagai sebuah organisasi ling-

kungan hidup terbesar di Indonesia. Namun dalam proses per-

sidangan terakhir, itu telah dibuktikan oleh WALHI Sulut 

dengan menunjukkan legalitas-legalitas WALHI dan dokumen

-dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 

serta beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Pengadilan Negeri untuk memperkuat kerja-kerja WALHI 

dalam dunia peradilan di Indonesia. Sampai saat ini, proses 

persidangan sudah masuk agenda Pemeriksaan Saksi ahli.  

 Melalui proses litigasi yang ditempuh saat ini, WALHI 

Sulut berharap gugatan ini membuahkan hasil kemenangan 

ditengah-tengah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang 

saat ini sangat sulit dimenangkan oleh masyarakat. Jalur hu-

kum yang ditempuh diyakini juga tidak akan berpengaruh 

banyak, tanpa dukungan dari elemen penting perjuangan itu 

sendiri yakni masyarakat di tiga desa di kepulauan Bangka 

yang akan terancam sumber-sumber kehidupannya.  

Pulihkan Indonesia ! 

“ Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 

semua orang, tapi tidak cukup untuk satu 

orang serakah“ 

              Mahatma Gandhi 

tekanan dari perusahaan tambang agar ijin tersebut tetap dikeluarkan meskipun dengan 

menyalahi perundang-undangan. 

Proses hukum melalui PTUN Manado dinilai dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa 

membatalkan SK tersebut dengan kajian-kajian yang matang berdasarkan aturan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedikitnya ada 10 peraturan perundang-

undangan yang diabaikan oleh Bupati untuk menerbitkan SK tersebut.  
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