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1 Penulis adalah peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.  
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2 Definisi pembela HAM atas lingkungan dalam laporan PBB bisa dilihat salah satunya dalam Report 
of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (A/71/281). Diskusi lebih 
panjang mengenai definisi pembela HAM atas lingkungan bisa dilihat dalam ELSAM (2018).  
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3 Sejak ELSAM melakukan kerja pemantauan dan penelitian tentang pembela HAM atas Lingkungan pada 
tahun 2018, kami mencatat bahwa 2 orang pembela HAM Lingkungan atas Lingkungan, yakni Poroduka dan 
Golfrid Siregar, terbunuh dalam kaitannya secara langsung dengan Proyek Strategis Nasional (lih. dalam 
Alvionitasari 2018  dan Briantika 2019), sementara satu kasus pembunuhan lainnya muncul sebagai ekses tidak 
langsung dari proyek yang sama (lih. Briantika 2020). Ini belum terhitung dari kasus-kasus kekerasan dengan 
dampak paling meluas, salah satunya dalam proyek pembangunan New International Yogyakarta Airport.  
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4 Satu amatan yang luput dari penjelasan kami di laporan sebelumnya adalah bahwa pola dan penggunaan 
kekerasan yang terdapat dalam struktur kapitalisme di Indonesia tidak hanya didorong secara internal melalui 
proses pembentukan Orde Baru, tetapi juga didorong oleh pertumbuhan kapitalisme global yang mengkondisi-
kan proses akumulasi kapital yang sangkil dan mangkus di negara-negara berkembang di mana proses produksi 
kapitalisme berkembang. Lebih lanjut tentang ini. lihat Ghosh (1996). 
 
5 Penting untuk dicatat bahwa aktor non-negara seperti Pemuda Pancasila hampir tidak pernah muncul sebe-
lumnya dalam kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan yang kami catat 
sejak 2018. Akan tetapi, ketidakmunculan aktor non-negara ini juga sangat mungkin terkait dengan keterbata-
san metodologi pengumpulan data yang kami gunakan.   
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6 Hadiz (2020, hal.135) memberikan contoh bagaimana perpecahan di dalam internal Pemuda Pancasila di 
Sumatera Utara yang kemudian melahirkan salah satu kelompok vigilante paling dominan dalam perebutan 
kekuasaaan ekonomi politik di Sumatera Utara disokong secara langsung oleh para pebisnis lokal keturunan 
Tionghoa. Menggunakan konteks yang lebih khusus, yakni kelompok vigilante Islamis, Mudhoffir (2017) 
menjelaskan lebih jauh bahwa hubungan antara produsen kekerasan non-negara ini dengan kepentingan elit 
ekonomi terjalin secara intim melalui proses akumulasi kapital—di satu sisi kemunculannya dikondisikan 
karena ketimpangan sosial-ekonomi dan perampasan sumber daya, tapi di sisi lain ekses dari produksi 
kapitalisme ini juga dipakai sebagai tameng keamanan dan kekayaan mereka. Model hubungan ini yang 
menjelaskan kenapa kelompok vigilante ini adaptif dalam berbagai situasi ekonomi-politik, baik di bawah panji-
panji otoritarianisme maupun pasca-otoritarianisme, baik dalam struktur politik yang terpusat maupun 
tersebar. 
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7 
Lebih lengkap bisa dibaca dalam ELSAM (2021) terutama pada bagian 2.  



17 | Januari-April 2021 

 

8Penulis juga mendapatkan keterangan soal keberagaman aktor dalam dua kasus ini melalui percaka-
pan pribadi dengan aktivis yang terlibat dalam pengorganisiran dan aksi protes di dua lokasi.   

 
9 Perlu digarisbawahi, bahwa keberadaan para aktor eksternal pembea HAM atas lingkungan di dua kasus yang 
berada di lokasi yang sangat berbeda ini mendapatkan kampanye hitam dari aparatus keamanan negara se-
bagai bagian dari gerakan anarko (KRJogja 2021; Utamining 2021; Tim Detikcom 2021). 
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10 
Dalam wawancara penulis dengan Marsya Muthmainnah, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law 

(ICEL), lembaga yang paling intens melakukan advokasi Rapermen tersebut pada 24 Agustus 2021, kami 
mendapatkan keterangan bahwa isu pemecahan KLHK menjadi dua kementerian pada 2019 menjadi salah satu 
penyebab utama penundaan ini. Hal lain yang juga diutarakan oleh Marsya adalah pandemi telah membuat 
proses politik yang mungkin mempercepat pengesahan Permen, juga kerja advokasi masyarakat sipil yang 
mendorong proses politik tersebut, menjadi terhambat. Turbulensi sosia-politik dalam dua tahun terakhir juga 
secara signifikan mempengaruhi kerja advokasi masyarakat sipil, terutama sejak wacana penerbitan Undang-
Undang Cipta Kerja muncul dari Pemerintah Indonesia. Lebih dari itu, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, 
dalam pengalaman ICEL, telah mengalihkan banyak fokus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 
kerja pembuatan peraturan turunan undang-undang tersebut. (Muthmainnah, 24 Agustus 2021, wawancara 
melalui panggilan video). 
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11 
Pada proses penyusunan Standar Norma dan Peraturan yang pertama, nomenklatur peraturan ini adalah 

Standar Norma dan Setting (lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2019). Meskipun 
demikian, nama awal tersebut kemudian diganti dengan nama yang dikenal sekarang ini. Tidak ada konteks 
khusus yang melatarbelakangi perubahan nama ini.  
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12 
Diakui oleh Mimin, dalam penyusunan SNP sebelumnya, Komnas HAM memang sebagian besar 

menyerahkan proses penyusunannya kepada ahli yang terdiri dari akademisi dan masyarakat sipil. Namun 
proses itu diubah sejak penyusunan SNP yang kedua.   
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13 
Meskipun demikian, perlu dicatat, bahwa di dalam keterangan di nomor dua, Komnas HAM hanya me-

nyinggung soal pembela HAM perempuan, alih-alih seluruh pembela HAM. Dalam hal ini, kami menilai bahwa 
substansi pengakuan Komnas HAM tersebut relevan dengan seluruh kerja pembela HAM, terutama pembela 
HAM atas lingkungan. 
 
14 Salah satu contoh kasusnya adalah pendeportasian Rebecca Henschke, wartawan BBC, dari Papua pada 2018 
(Apinino 2018). Tinjauan lebih luas tentang ini bisa dibaca dalam Tapsell (2015).  
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