


AKAR MASALAH KRISIS

Ketimpangan Agraria & SDA

Economic Growth

Reformasi Dikorupsi

• Joko Widodo dalam dokumen Nawa Cita I 
• Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan 

yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup;
• Tepat secara narasi, keliru tentukan solusi. 

OLIGARKI 
EKONOMI + POLITK 



• 61,46% daratan dan dan 14,04 
laut untuk investasi ;

• Perizinan di wilayah darat 
mencapai 96.593.156,13 hektar;

• Economic growth melanggengkan 
ketimpangan, pada satu 
mengalami stagnasi mengantar 
kita pada fase krisis;

• Kelompok bisnis kuasai ruang 
politik dan pemerintahan. 
Kebijakan pro investasi berlanjut. 



KRISIS MULTIDIMENSI

DI TAHUN POLITIK



KRISIS MULTIDIMENSI

• Kondisi krisis merata di semua sektor:
1. Memindahkan krisis ke calon ibu kota baru;
2. Krisis di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
3. Dominasi bencana ekologis;
4. Legilasi pro investasi;
5. Penegakan Hukum;
6. Krisis demokrasi dan serangan kepada pembela HAM;
7. Polarisasi Oligarki.



MEMINDAHKAN KRISIS KE IbU KOTA bARU

• Membabat hutan baru, landswap
untuk izin industri ekstraktif, 
menurunkan daya dukung dan 
tampung;

• Alat transaksi politik;
• Pemerataan semu;
• Diancam bencana;
• 19,2%  dari 466 triliun rupiah dari 

APBN, selebihnya swasta. Ibu kota 
baru bukan milik rakyat?



Krisis di Wilayah Laut, Pesisir 
dan Pulau Kecil

• Data KKP menyebutkan 3,4 
juta hektar hutan bakau di 
wilayah pesisir, lebih dari 
separuhnya sebesar 1,8 juta 
hektar dalam kondisi rusak;

• Kerusakan ekosistem hutan
bakau tersebut karena
abrasi, tambang pasir, 
reklamasi, proyek
infrastruktur dan
pembangunan kawasan
ekonomi khusus;

• Utang ancam kedaulatan laut 
Indonesia di Natuna;

• 15 KEK berada di wilayah pesisir;
• Menyingkirkan zona tangkap nelayan, ex. di 

Tanjung Api-api Sumsel;
• Uruk tambak, sawah dan potensi reklamasi 

meningkat;
• Draft RZWP3K Bali akomodir 4 proyek besar 

reklamasi teluk Benoa seluas 700 hektar, perluasan 
kawasan bandara seluas 147 hektar, perluasan 
pelabuhan dan pembangunan sport hub seluas 50 
hektar. Pertimbangan kebencanaan diabaikan.



Dominasi Bencana Ekologis

• Tepat secara narasi, abai dalam implementasi. 
Berbagai proyek dan investasi masih berada di 
kawasan rawan bencana;

• BNPB mencatat pada 2019 ada 3.768 kejadian 
bencana, sedangkan pada 2018 terjadi 2.572 kejadian 
bencana. Kejadian bencana 2019 lebih tinggi 
dibanding 2018. Masih didominasi bencana 
hidrometeorologi;

• Karhutla Sumatera & Kalimantan kembali berulang. 
Bank Dunia menyatakan karhutla 2019 mangakibatkan 
sekitar 900 ribu orang mengalami gangguan 
pernapasan, sekitar USD 157 Juta kerugian langsung 
dari aset, dan USD 5 Miliar dari gangguan aktivitas 
perekonomian.

“Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan
dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas-tegas harus
disampaikan. Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kealahan yang sudah
jelas.” Presiden Joko Widodo



Legislasi Pro Investasi
• Pada 2019 terdapat 55 RUU yang masuk Prolegnas. 15 RUU 

yang berkaitan dengan kerja advokasi WALHI;
• Pengesahaan RUU KPK menjadi sarana konsolidasi publik. 

Tidak ada lagi oposisi, semuanya untuk korporasi dan 
lancarkan investasi;

• Pengesahaan RUU Sumber Daya Air (Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air), RUU 
Sistem Budidaya Pertanian (Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian) dan 
beberapa RUU lainnya;

• Tidak disahkannya RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU 
Perubahan UU Minerba yang bernuansa represi dan pro 
investsi bukan karena kebaikan istana dan parlemen;



Penegakkan Hukum
Capaian Baik
• WALHI vs Menteri ESDM & PT. MCM.

Gugatan perizinan tambang batubara. 
Preseden baik penyelamatan ekosistem 
Meratus;

• WALHI vs Gubernur & DPRD Riau. JR 
Perda RTRWP Riau. Selamatkan 
ekosistem gambut; putus hambatan PS & 
TORA; cegah aktivitas illegal di kawasan 
hutan;

• WALHI vs Presiden. Kemenangan dalam
JR PP 104/ 2015 paling tidak membuka
peluang menyelamatkan 140.675 hektar
kawasan hutan lindung dan konservasi
dari ancaman perkebunan kelapa sawit;

• WALHI vs Gubernur Aceh. Gugatan PLTA
Tampur. Melahirkan preseden untuk
mengkoreksi kebijakan Pemda dgn dalih
pemenuhan kebutuhan energi. Status
Putusan PTTUN Medan.

• Arie Rompas dkk vs Presiden dkk. CLS
Karhutla Kalteng 2015. Putusan ini
memperkuat putusan pengadilan
sebelumnya dan melahirkan preseden
review perizinan terkait karhutla.

Capaian Buruk
• Eksekusi Karhutla belum 

dilaksanakan;
• Tidak dilakukannya evaluasi 

perizinan, mengakibatkan 
Sumatera dan Kalimantan 
kembali berasap;

• Penggunaan hukum untuk 
merepresi rakyat semakin 
menguat;

• Proses legislasi membantu kerja 
represi penegakan hukum;

• Gugatan WALHI dan masyrakat 
lainnya dengan dalil 
penyelamatan LH ditolak atau 
tidak diterima.



Demokrasi & HAM
• Konflik Agraria terus berlanjut, secara kuantitas tetap di level yang mengerikan. 

KPA mencatat pada terjadi 279 konflik agraria;
• 146 kasus kriminalisasi  kepada pejuang lingkungan hidup di Jawa (Jakarta, Jabar, 

Jatim, Jogja, jateng) selama 5 tahun terakhir. Angka terbesar Jawa Timur; 
• Tiga tindakan represif terbesar pada 2019, (1) penanganan demonstrasi pasca 

pemilu; (2) pengerahan polisi dan militer besar-besaran merespon tindak rasial 
terhadap Orang Asli Papua; (3) tindakan represif terhadap demonstran penolak 
pengesahaan RUU KPK dan RUU lainnya pada masa transisi;

• Janji penerbitan aturan turunan Pasal 66 UU PPLH tidak direalisasikan;

Serangan kepada Pejungan Lingkungan 



Polarisasi Oligarki

• Polarisasi rakyat  melalui ketokohan dan isu SARA;
• 45,5% anggota Parlemen + 34,21% Menteri Pebisnis;
• Polarisasi + Oligargi = Krisis Multidimensi;
• Kepentingan bisnsi dilegalisasi melalui proses politik, 

rakyat diadu untuk lupa pada persoalan pokok. 



MENUJU KOLAPS?



Proyeksi 2020

1. Legislasi superpriortas
2. Merespon Krisis Iklim dgn Kebijakan Energi yg keliru;
3. Bencana Ekologis di bawah bayang industri ekstraktif;
4. Ancaman PSN Manfaatkan Momentum Politik 

Daerah;
5. Pengingkaran Kebijakan NDC;
6. Aroma Investasi dalam RKP 2020



Legislasi Superprioritas
• UU 12/ 2011 tidak mengenal istilah Legislasi 

superprioritas;
• Omnibus law pro investasi untungkan korporasi;
• Task force omnibus cilaka dipimpin Kadin;
• Menghilangkan tanggung jawab pidana;
• Proyeksi?
 Komposisi istana dan parlemen yang berisi pebisnis 

memudahkan pengesahaan omnibus law pro investasi;
 Hanya kesatuan gerakan rakyat yang mampu hentikan 

proses legislasi.



Kebijakan Energi
• Perencanaan energi belum rasional berdasarkan 

kebutuhan riil, ada perbedaan perencanaan dan 
target antara Kementrian ESDM dan PLN;

• Capaian bauran Energi Bersih Terbarukan (EBT) 
di tahun 2019 hanya mencapai 11,4 % atau 
kurang dari separuh target sebesar 23% pada 
2025;

• Masih andalkan batu bara;
• False solution: biodiesel kedok ekspansi kebun 

kelapa sawit, mobil listrik genjot  tambang nikel 
dan mineral jrang (rare earth), PLTN dan PLTSa 
bukan energi bersih;

• Kebijakan energi  tambah beban keuangan 
negara dan perparah krisis iklim;

Tahun Target* 
(Juta/Ton) 

Realisasi* 
(Juta/Ton) 

DMO* Persentase 

2015 425 461,29  86 108 % 

2016 419 456,17  91 108,8 % 

2017 477 461,36  97 96,7 % 

2018 485 557,77  115 114,8 % 

2019 489 610  128 124 % 

2020 550    

 



PSN Manfaatkan Momentum Politik Daerah
• Pertama, meningkatnya alih fungsi lahan dan pelepasan kawasan hutan, tanpa 

mengindahkan dampak lingkungan dan risiko bencana yang terjadi. Deregulasi atas nama 
pembangunan infrastruktur strategis nasional, rentan mengakibatkan alih fungsi lahan. 
Risiko bencana juga akan meningkat saat izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup 
strategis diabaikan. Dalam praktiknya melalui prosedur online single submissin (OSS).

• Kedua, kerentanan Pilkada di daearah. Pembagunan PSN dalam bentuk infrastruktur akan 
“diklaim” sebagai bagian keberhasilkan kerja pemerintah. Ada kecenderungan untuk 
mengabaikan dampak. Pada sisi lain, kecenderungan pembiayaan politik dan kerentanan 
korupsi membuat penetapan lokasi PSN mengabaikan perhitungan kebutuhan daerah. 

• Ketiga, kerentanan paling berisiko adalah peningkatan pelanggaran HAM. Peningkatan 
kekerasan, dan pelanggaran HAM, penggusuran, hilangnya hak atas tanah, serta ruang 
penghidupan pesisir dan laut kerap terjadi dalam kasus pembangunan infrastruktur. Bisa 
dipastikan konflik, pelanggaran HAM, dan kekerasan akan terus berlanjut.

• Keempat, koalisi politik di nasional akan menguat sampai ke daerah. Kepentingannya 
untuk mengamankan pelaksanaan PSN di daerah. Kolaborasi PDI Perjuangan, Gerindra, 
Golkar, Nasdem dan PKB akan mendominasi konfigurasi politik daerah. 



Proyeksi Kebencanaan
• IPCC menyatakan akan terjadi kenaikan 

permukaan air laut pada tahun 2050 
karena perubahan iklim. Indonesia 
sebagai negara kepulauan menjadi 
rentan terhadap perubahan iklim, 
khususnya masyarakat yang tinggal di 
pesisir dan pulau kecil. 

• Tiga puluh proyek infrastruktur yang 
akan dibangun oleh pemerintah di 
bagian selatan Jawa, akan semakin 
meningkatkan ancaman kebencanaan;

• Terdapat 8,55 juta hektar tutupan hutan 
primer dan 3,5 juta hektar tutupun 
sekunder berada di loksi perizinan 
pertambangan. Apabila hutan tersebut 
dilakukan aktivitas tambang akan 
meningkatkan keriskanan ketika terjadi 
kejadian bencana.



Pengingkaran Kebijakan NDC
WALHI memprediksi akan sulit bagi Indonesia untuk 
mencapai target menurunkan emisi karbon 29% pada 
2030, karena:

1. Pembakaran batubara yang meningkat 2 kali 
lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 
juta tCO2 pada 2024. Sementara hutan yang 
difungsikan untuk menyerap emisi, justru makin 
banyak yang dirusak untuk menggali batubara 
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan PLTU 
sekitar 250 juta ton/tahun.

2. kebijakan ekonomi yang tetap bertopang pada 
investasi industri ekstraktif, khsuususnya dengan 
melegalkan praktik buruk perkebunan sawit 
illegal akan berkotribusi pada penghancuran 
hutan Indonesian.



Aroma Investasi dalam RKP 2020
• Pertama, aspek arah kebijakan pembangunan. 

Dalam dokumen RKP 2020, pemerintah akan
berfokus pada pembangunan sumber daya
manusia (SDM) demi tercapaian pertumbuhan
berkualitas. WALHI memaknai pembangunan
SDM ala pemerintah sekedar demi 
memenuhi kebutuhan pasar global;

• Kedua, negara akan sulit untuk mengurangi 
ketergantungan pada impor. Defisit neraca 
perdagangan masih akan terjadi karena tidak 
ada kebijakan signifikan pada sektor 
perdagangan;

• Ketiga, pembiaayan investasi tidak 
mempertimbangkan ancaman keselamatan 
rakyat;

• Keempat, pembangunan 2020 hanya
mengedepankan pertumbuhan ekonomi
makro dan tidak menyentuh akan persoalan
rakyat



WACANA EKONOMI & POLITIK 
ALTERNATIF



Tawaran Narasi Tanding

1. Ekonomi Nusantara;
2. Politik Alternatif;
3. Hukum Pelayan Rakyat



Ekonomi Nusantara





Politik Alternatif, Solusi Atas Krisis
• Pertama, membangun blok politik demokratis sebagai 

jembatan secara vertikal antara gerakan sosial dan gerakan 
politik sipil, serta antara kekuatan ditingkat lokal dan nasional;

• Kedua, mendirikan partai politik dari unsur-unsur pembentuk 
seperti serikat, federasi atau konfederasi gerakan rakyat multi 
sektor. Seperti gerakan lingkungan hidup, perempuan, buruh, 
petani,  masyarakat adat, mahasiswa, pemuda dll;

• Ketiga, membangun komite-komite politik alternatif yang 
bersumber dari aspirasi golput (golongan putih).

• Membangun partai alternatif dianggap mensyaratkan 
konsolidasi yang massif antar gerakan rakyat, sehingga perlu 
tahapan pra kondisi.



Hukum Pelayan Rakyat
1. Melahirkan produk hukum yang 

melindungi praktik ekonomi 
nusantara dan demokrasi 
kerakyatan;

2. Menagih Janji TAP MPR 
IX/2001;

3. Diskursus Pengadilan Khsusus 
Lingkungan Hidup



REKOMENDASI



Sulit mempercayai poin rekomendasi ini dilakukan dengan sungguh oleh 
negara, karenanya Rakyat yang menjadi tulang punggung utama untuk 
memastikan rekeomendasi ini dilakukan, yaitu:

1. Mahasiswa, pelajar, buruh, tani dan seluruh bagian 
masyarakat sipil pro demokrasi dan HAM mermperkuat 
diskursus narasi tanding, berkonsolidasi melawan kekuatan 
oligarki dan terus menerus melakukan legal action melawan 
produk hukum pro investasi yang menguntungkan korporasi;

2. Presiden dan DPR melaksanakan perintah TAP MPR IX/ 2001, 
mengehentikan penerbitan omnibus law pro dan produk 
hukum pro investasi lainnya, termasuk penerbitan izin 
industri ekstraktif;

3. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, 
KPK, Polri, TNI dan institusi lainnya agar berhenti 
mengoperasikan hukum secara represif dan memihak 
investasi. Institusi ini harus mengembalikan marwahnya 
sebagai lembaga pelindung rakyat dan lingkungan hidup. 



Terima Kasih
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Friends of the Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14 
Mampang, Jakarta Selatan

Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
www.walhi.or.id
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