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I. Pendahuluan 
A. Maksud dan Tujuan Modul 

Tujuan pelatihan ini adalah:  

1. Meningkatkan pemahaman tentang hukum kebebasan berekspresi dan keterbukaan 

informasi. 

2. Meningkatkan pemahaman  tentang hak atas lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan kapasitas tentang advokasi keterbukaan informasi di isu lingkungan 

hidup. 

 

Maksud dan tujuan modul pelatihan ini adalah menjadi panduan bagi fasilitator, trainer 

juga peserta dalam melakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat 

khususnya dalam kerja-kerja pada isu hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. 

Namun tentu panduan ini juga dapat digunakan oleh organisasi lain yang memiliki 

perhatian khusus terhadap komunitas. 

 

 

B. Kelompok sasaran Modul 

Manual dan pelatihan ini ditujukan bagi mereka yang menjalankan advokasi dibidang 

perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan pendalaman dalam isu 

keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi. 

 

C. Peran Fasilitator dan Narasumber 

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh seorang atau lebih dari seorang fasilitator yang akan 

dibantu oleh seorang fasilitator pendamping. Peran dari tim fasilitasi adalah untuk 

menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif dan mendukung proses belajar para 

peserta. Belajar adalah sebuah proses berbagi, memberi dan menerima. Belajar bukanlah 

tentang “seorang ahli” yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pihak 

lain. 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sumber utama pelatihan adalah para peserta, namun 

sejumlah individu dengan keahlian khusus di terkait dengan kebebasan berekspresi, 

kebebasan pers dan hak atas informasi dan advokasi hukum akan diundang untuk 

menyajikan topik-topik yang berbeda selama pelatihan berlangsung. 
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II. Modul 1: Pengantar 

Aktivitas 1.1. Pembukaan Pelatihan  

Metode 

▪ Pidato singkat 

▪ Uraian 

 

Media 

Pidato singkat 

 

Waktu 

10 menit  

 

Langkah-langkah 

1. Penyelenggara menyambut para peserta dan memberikan pandangan umum tentang 

pelatihan, menyampaikan garis besar tentang latar belakang dan tujuan pelatihan dan 

secara resmi membuka pelatihan.  

2. Penyelenggara pelatihan menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal 

pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting 

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik.  

3. Penyelenggara memperkenalkan dan mengajak tim fasilitasi untuk memulai pelatihan. 
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Aktivitas 1.2. Perkenalan dan Orientasi Pelatihan 

Metode: 

▪ Permainan 

▪ Presentasi singkat 

▪ Brainstorming 

▪ Briefing 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Tanda pengenal (name tag) 

▪ Kartu dan spidol berwarna 

▪ Flipchart  

▪ Spidol 

▪ Selotip 

▪ Metode Pelatihan Spiral 

 

Waktu: 

20 menit  

 

Perkenalan: 

1. Fasilitator meminta para peserta untuk memasang tanda pengenal yang disediakan. 

2. Fasilitator meminta para peserta untuk memikirkan sebuah kata benda atau kata sifat 

yang menggambarkan tentang diri mereka dan meminta mereka untuk 

menggambarkannya pada sebuah kartu dengan menggunakan pena berwarna yang 

disediakan di atas meja. (Contoh: menggambar timbangan untuk menggambarkan 

keadilan).  

3. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tentang gambar yang dibuat.  
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Aktivitas 1.3. Pendekatan dan Metode Pelatihan 

1. Fasilitator meminta para peserta untuk membuka agenda pelatihan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelatihan. Fasilitator kemudian 

menjelaskan agenda pelatihan dengan menggambar sebuah rumah dengan 

menempatkan modul-modul pelatihan sebagai pilar-pilar pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi yang akan digunakan 

selama proses pelatihan (Metodologi Pelatihan Spiral). 

3. Fasilitator mengundang komentar dari para peserta terkait dengan pengalaman 

mereka menggunakan metodologi partisipatoris dalam sesi-sesi pelatihan. 

 

Lembar Rujukan 1 : Metodologi Pelatihan Spiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proses belajar dimulai dengan pengalaman para peserta (yakni, pengetahuan, keterampilan, nilai-

nilai dan pengalaman hidup yang mereka miliki). 

2. Setelah membagikan pengalaman mereka, para peserta menganalisis pengalaman-pengalaman 

mereka tersebut dan mencari polanya (yakni, apa persamaan yang dimiliki? Apa pola-polanya?). 

3. Untuk melengkapi pengalaman para peserta, informasi dan teori baru dari para ahli akan 

ditambahkan atau ide-ide baru akan dikembangkan secara kolektif. 

4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, mempraktikkan keterampilan-

keterampilan dan strategi-strategi baru, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

5. Setelah itu (biasanya ketika mereka kembali ke organisasi dan pekerjaan harian mereka) para 

peserta akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan.  
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III. Modul 2: Pengantar Kebebasan Berekspresi dan 

Berpendapat, Kebebasan Memperoleh Informasi dan 

Pembela Ham Sektor Lingkungan Hidup 

Kegiatan 2.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah 

kegiatan. 

2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang dimaksud 

dengan Hak memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi. Beberapa pertanyaan 

kunci untuk didiskusikan: 

a. Apa yang peserta tahu tentang Kebebasan Berekspresi dan Keterbukaan 

Informasi? 

b. Contoh -  contoh praktik sengketa informasi. 
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Kegiatan 2.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

105 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah 

kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang: Pengantar Kebebasan Berekspresi 

dan Berpendapat dan Hak Memperoleh Informasi  
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Lembar Rujukan 2 :  

 

Kebebasan Berekspresi 

Hak dan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan faktor penting dalam 

pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas lingkungan (right to 

environment) yang diperjuangkan oleh pembela HAM sektor lingkungan hidup. Dapat 

dikatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan instrumen bagi warga 

untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Human Rights Committee menyatakan 

bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan basis untuk penikmatan penuh 

hak asasi manusia yang lain. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi integral dengan 

pemenuhan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan hak untuk memilih.1 

 

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dijamin dalam berbagai instrumen hukum, 

baik itu nasional, regional, maupun internasional. Berbagai instrumen tersebut, baik hard law 

maupun soft law yang tidak mengikat dapat digunakan sebagai acuan bagi pembela HAM 

sektor lingkungan dalam mempertahankan haknya untuk berekspresi demi membela 

lingkungan. 

 

Pasal 28E juga mengatur demikian; setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Dan setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (ayat 3).  

 

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur 

pasal yang di dalamnya terdapat kebebasan atau hak untuk berekspresi dan menyatakan 

pendapat. Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, 

mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 

tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 

kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kemudian Pasal 25 

mengatur hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok. 

Sedangkan Pasal 44 yang berada dalam bagian hak turut serta dalam pemerintahan mengatur 

setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, 

pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. 

Lebih khusus, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 angka 1 menyatakan 

 
1 Human Rights Committee, General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, 
CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraf 4.  
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kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan 

pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut 

mengatur bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, prosedur mengadakan dan 

memberitahukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, batasan, pengamanan, 

hingga pemidanaan bagi orang yang menghalangi penyampaian pendapat di muka umum. 

 

Kebebasan Memperoleh Informasi 

Kebebasan memperoleh informasi seringkali disandingkan dan sejalan dengan kebebasan 

berekspresi. Hal tersebut tertuang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, misalnya 

Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatur kebebasan 

menyatakan pendapat termasuk di dalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan 

memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, 

tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai 

dengan pilihannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 DUHAM yang menyandingkan 

kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran bersama 

kebebasan berpendapat. Begitupun dengan Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN.  

 

Berbeda dengan instrumen di atas, UUD 1945, TAP MPR HAM, dan UU HAM justru mengatur 

secara tersendiri kebebasan atas informasi dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan 

pendapat. Pasal 28F UUD 1945 mengatur tidak hanya hak untuk memperoleh, mencari, dan 

menyampaikan informasi, melainkan juga memiliki, menyimpan dan mengolah informasi. 

 

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan memperoleh informasi sangat terkait dengan hak-

hak asasi yang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa setiap hak 

berkaitan atau bergantung satu sama lain (interdependent).  

Contoh:  

- Seseorang yang mengeluarkan pendapatnya di muka umum, maka terkait di dalamnya 

haknya untuk berkumpul dan berserikat. Misalnya, pembela HAM sektor lingkungan 

hidup bersama komunitas atau organisasinya menyatakan pendapat di muka umum 

untuk mendesak penyelamatan lingkungan. Kerja kampanye pembela HAM sektor 

lingkungan sangat ditentukan oleh seberapa bebas ruang kebebasan berekspresi dan 

berpendapat. 

- Pembela HAM sektor lingkungan hidup sering mengajukan keterbukaan informasi publik 

karena sangat bergantung dengan data lingkungan untuk advokasi. Jika kebebasan 

memperoleh informasi dihambat, maka tantangan dalam advokasi menjadi lebih besar. 
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IV. Modul 3: Hak atas Lingkungan Hidup 

Kegiatan 3.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang hak atas lingkungan hidup. 

Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing? 

2. Pandangan peserta terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat? 
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Kegiatan 3.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang: Hak atas Lingkungan 

Hidup 
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Lembar Rujukan 3: Hak atas Lingkungan Hidup 

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapatkan pengakuan dalam bentuk 

kesimpulan oleh sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada April 2001 bahwa “setiap orang 

memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi 

lingkungan hidup. Pelanggaran hak atas lingkungan dengan demikian adalah pelanggaran 

terhadap hak hidup.  

 

Perluasan makna hak hidup terdapat dalam Penjelasan Umum No. 36 Tahun 2018: “Hak untuk 

hidup adalah hak yang tidak seharusnya ditafsirkan secara sempit. Ini menyangkut hak 

individu untuk bebas dari tindakan dan kelalaian yang dimaksudkan atau dapat diperkirakan 

menyebabkan kematian tidak wajar atau prematur mereka, serta untuk menikmati kehidupan 

yang bermartabat. Pasal 6 menjamin hak ini untuk semua manusia, tanpa perbedaan apa pun, 

termasuk untuk orang yang dicurigai atau dihukum bahkan atas kejahatan paling serius”. 

 

Pentingnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup Di dalam tatanan 

ekosistem, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan seluruh 

makhluk dalam ekosistem saling tergantung dan mempengaruhi. Ekosistem (ecosystem) 

adalah ecological system, atau sistem ekologi, sebuah sistem di mana semua makhluk dan 

benda saling berinteraksi. Satu gangguan terhadap ekosistem akan mengakibatkan gangguan 

terhadap seluruh makhluk dan benda di dalamnya.  

 

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pengerukan sumber daya alam sebesar-

besarnya telah mengakibatkan gangguan serius pada ekosistem. Konsep keberlanjutan 

lingkungan diabaikan ketika manusia berkeinginan mencapai keuntungan sebesar-besarnya 

melalui eksploitasi sumber daya alam. Para perencana dan pelaksana pembangunan 

menganggap lingkungan hidup hanya sebagai obyek. Hal ini berlangsung bertahun-tahun 

meski Indonesia sudah memiliki banyak peraturan tentang lingkungan hidup dan tata cara 

perlindungannya. 

 

Instrumen Hukum dan HAM Internasional:  

Universal Declaration on Human Rights (UDHR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial 

Budaya, Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962, Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 

1974, African Charter on Human and Peoples Rights, CITES: Convention on Internasional Trade 

of Endangered Species, BCHW: Basel Convention on Hazardous Waste, VCPOL: Vienna 

Convention on the Protection of the Ozone Layer, Montreal Protocol, UNCHBD: United 

Nations Convention on Biological Diversity, CPB: Cartagena Protocol on Biosafety, UNFCCC: 
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United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol UNCCD: United 

Nations Convention to Combat Desertification dan The Paris Agreement. 

 

Instrumen Hukum dan HAM Domestik: 

UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak Ekosob, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengesahan Konvensi BASEL, Pengesahan Konvensi 

Keanekaragaman Hayati, Pengesahan Konvensi Montreal, Pengesahan Protokol Kyoto, dan 

UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (Kesepakatan Paris).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.walhi.or.id/modul-pelatihan-untuk-komunitas-panduan-lingkungan-hidup-dan-hak-asasi-manusia  

https://www.walhi.or.id/modul-pelatihan-untuk-komunitas-panduan-lingkungan-hidup-dan-hak-asasi-manusia
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V. Modul 4: Kasus Hukum Terkait Kebebasan Berekspresi dan 

Hak Atas Informasi Para Pembela Ham Lingkungan 

Kegiatan 4.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang kasus-kasus hukum terkait 

sengketa informasi dan kebebasan berekspresi. Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus kepada pembela ham? 

2. Pengalaman advokasi kasus serangan kepada pembela ham? 
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Kegiatan 4.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang: Kasus Hukum Terkait 

Kebebasan Berekspresi dan Hak Atas Informasi Para Pembela Ham Lingkungan 
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Lembar Rujukan 4: Kasus Hukum Terkait Kebebasan Berekspresi Dan 

Hak Atas Informasi Para Pembela Ham Lingkungan. 

 

A. Kriminalisasi / Rekayasa Kasus 

Kasus bendera 

Pada hari Minggu 17 Desember, orang dengan pakaian preman dan membawa senjata laras 

panjang melakukan penangkapan terhadap Sukma (34) dan Sawin (50). Kedua orang tersebut 

langsung dibawa ke Polres Indramayu dengan menggunakan kendaraan Avanza berwarna 

putih. Di polres, mereka diinterogasi serta langsung dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) oleh 

penyidik. Karena mereka tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian 

maka mereka tidak memberikan pengakuan bahwa mereka memasang bendera dengan 

terbalik. Setelah dilakukan BAP, Sawin dan Sukma ditahan di polres dan status mereka 

dinaikkan menjadi tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a UU 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menodai, menghina, atau merendahkan 

kehormatan Bendera Negara karena tuduhan memasang bendera terbalik 

 

B. Kasus Hukum Terkait Kebebasan Berekspresi 

Ditangkap saat menyampaikan aspirasi 

Pada 21 Desember 2019 Presiden Joko Widodo bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Erick Thohir mengunjungi perusahaan dan kilang minyak untuk melakukan 

peninjauan. Mengetahui hal itu, warga memanfaatkan momentum tersebut untuk 

menyampaikan aspirasinya dengan menggelar aksi damai yang dilakukan oleh Wawan, 

Mashuri dan M Basori. Aksi demonstrasi dilakukan dengan membentangkan spanduk berisi 

tulisan, “Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan”. Aksi damai itu 

kemudian ditanggapi dengan penangkapan oleh kepolisian. Selain menangkap, polisi juga 

merampas telepon seluler milik ketiga petani serta memaksa isi gambar dan video 

dokumentasi dihapus.3 

Budi Pego 

Heri Budiawan, laki-laki yang biasa dipanggil Budi Pego merupakan warga Desa Sumberagung 

yang menolak tambang emas di Gunung Tumpang, Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Penolakan 

 
3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222170103-12-459144/ demo-saat-kunjungan-jokowi-tiga-
petani-tuban-diamankan.  



 17 

dari warga karena penambangan yang dilakukan perusahaan bisa berdampak buruk bagi 

lingkungan dan merugikan warga Desa Sumber Agung. Penolakan warga diekspresikan 

dengan digelarnya aksi protes secara damai di depan wilayah pertambangan, daerah 

Tumpang Pitu, Jawa Timur pada 4 April 2017. Saat aksi berlangsung, pihak kepolisian mengaku 

menemukan spanduk sebagai alat demonstrasi yang menggambarkan palu dan arit. Padahal 

Budi bersama rekan-rekannya mengaku tidak pernah mencetak spanduk dengan gambar palu 

dan arit. 

Budi ditangkap dan diproses hukum setelah dituduh melakukan tindak pidana yang berkaitan 

dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf 

a UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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VI. Modul 5: Ketrampilan advokasi sengketa keterbukaan 

informasi, Menghadapi Kriminalisasi, dan Rekayasa Kasus 

Kegiatan 5.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang ketrampilan advokasi. Beberapa 

pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus kepada pembela ham? 

2. Pengalaman advokasi kasus serangan kepada pembela ham? 
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Kegiatan 5.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Hak publik atas informasi? 

• Mekanisme sengketa informasi 

• Upaya menghadapi dan mencegah kriminalisasi 
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Lembar Rujukan 5: Ketrampilan advokasi sengketa keterbukaan 

informasi, Menghadapi Kriminalisasi, dan Rekayasa Kasus 

 

Strategi advokasi merupakan suatu langkah yang cermat, terencana, dan teroganisir untuk 

melakukan pembelaan ataupun mendorong perubahan. Dalam melakukan advokasi terhadap 

hak berekspresi, berpendapat, dan hak atas informasi pembela HAM sektor lingkungan hidup, 

ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan oleh aktivis ataupun pengacara publik. Yaitu, 

membuat analisis awal, membentuk lingkar inti, kumpulkan data dan informasi, analisis data, 

membentuk sistem pertahanan, membangun jejaring, membangun basis pelibatan 

masyarakat, memilih dan melakukan kegiatan advokasi, dan melakukan evaluasi. 

 

Langkah-langkah advokasi: 

1. Membuat analisis awal 

2. Membentuk lingkar inti 

3. Kumpulkan data dan informasi 

4. Analisis data 

5. Membentuk sistem pertahanan 

6. Membangun jejaring 

7. Membangun basis pelibatan masyarakat 

8. Memilih dan melakukan advokasi 

A. Litigasi 

▪ Laporan pidana ataupun pendampingan proses pidana.  

▪ Mengajukan praperadilan.  

▪ Menggugat perdata atau mendampingi pembela HAM sektor lingkungan ketika 

menjadi tergugat.  

▪ Menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), baik gugatan terhadap 

surat keputusan ataupun gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah atau pejabat publik.  

▪ Uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung untuk menguji peraturan 

peraturan di bawah undang-undang.  

▪ Uji materi (judicialreview) ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

Selain itu, pembela HAM juga dapat melakukan intervensi dalam suatu kasus 

pelanggaran kebebasan berekspresi, beropini, dan kebebasan atas informasi. 

Intervensi tersebut antara lain menjadi pihak terkait, menjadi tergugat/ penggugat 

intervensi, atau mengirimkan amicus curiae. Terdapat juga istilah litigasi strategis, yaitu 
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litigasi yang berorientasi mengubah substansi hukum, kultur hukum, dan struktur 

hukum. Mekanismenya bermacam-macam, bisa dengan gugatan warga negara (citizen 

law suit), gugatan kelompok (class action), gugatan organisasi atau perwakilan (legal 

standing), gugatan TUN, uji materi, dan lain-lain. 

 

B. Non Litigasi 

▪ Mengajukan konsep tanding.  

▪ Korespondensi/surat menyurat  

▪ Laporan ke lembaga yang berwenang  

▪ Laporan melalui mekanisme khusus  

▪ Lobi  

▪ Audiensi  

▪ Mengajukan petisi  

▪ Musyawarah/mediasi/arbitrase  

▪ Kampanye melalui media massa; mengirimkan pernyataan media, melakukan 

media briefing, memfasilitasi media untuk turun ke lapangan.  

▪ Kampanye melalui media sosial;  

▪ Kampanye offline seperti unjuk rasa, mogok, membuat diskusi publik, membuat 

pagelaran, dan lain-lain 

 

Komisi Informasi 

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, 

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Sengketa informasi publik 

adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang 

berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-

undangan. 

 

Strategisnya mekanisme informasi publik juga dapat dilihat dari lingkup putusan Komisi 

Informasi, yaitu: 

1) Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka 

sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon.  

2) Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu 

secara berkala, sehingga termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi 

tersebut secara berkala.  
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3) Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan 

informasi, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.  

4) Menyatakan bahwa termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak 

sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan 

informasi sesuai permohonan. 

5) Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, 

sehingga termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana 

yang dimohonkan; dan/atau  

6) Menyatakan bahwa termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas 

permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang 

wajar. 
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VII. Modul 6: Perlindungan dan Keamanan  

Kegiatan 6.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang perlindungan dan keamanan. 

Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus kepada pembela HAM lingkungan? 

2. Pengalaman advokasi kasus serangan kepada pembela ham? 
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Kegiatan 6.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat advokasi? 

• Bagaimana menghadapi saat menghadapi serangan digital? 
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Lembar Rujukan 6: Perlindungan dan Keamanan 

Tindakan kekerasan, baik berupa pelecehan, intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh 

Pembela HAM termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat diancam dengan tindak 

pidana, namun dalam praktiknya sangat jarang proses ini terjadi, tidak jarang kasus-kasus 

yang dialami setelah dilaporkan ke kepolisian malah tidak mendapatkan tanggapan positif, 

terkadang malah sebaliknya. Mereka dilaporkan dengan tuduhan mencemarkan nama baik, 

atau menyebarkan informasi bohong. Sehingga tidak jarang kasus-kasus tersebut pada 

akhirnya didiamkan. 

Guna mengatasi tindakan-tindakan tersebut, maka diperlukan satu panduan yang dapat 

dijadikan pedoman bersama untuk; 1. Mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan’ 2. 

Menanggapi tindakan yang terjadi dan 3. Menanggulangi ketika kejadian yang tidak 

diinginkan terjadi.  

Pencegahan merupakan pendekatan utama dalam panduan ini. Kenapa pencegahan? Karena 

negara belum tentu hadir dalam memberikan perlindungan bagi para wartawan, walau secara 

regulasi Indonesia memiliki banyak aturan yang memberikan perlindungan, namun praktiknya, 

negara selalu “telat” hadir memberikan perlindungan.  

 

Pencegahan Ancaman Kekerasan Dan Kriminalisasi  

Pencegahan atas tindakan ancaman kekerasan dan kriminalisasi tidak saja menjadi kewajiban 

person to person, melainkan menjadi kewajiban bersama, baik organisasi, tempat bekerja, 

maupun pekerja. 

Setiap organisasi, tempat bekerja diharuskan memiliki kebijakan tentang standar minimum 

pencegahan terhadap ancaman kekerasan dan kriminalisasi, dan setiap orang memiliki 

kewajiban untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut 

bisa menjadi satu kesatuan dalam bentuk protokol keamanan yang harus dirancang secara 

bersama oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. 

Kebijakan minimal tersebut setidaknya terkait dengan adanya standar baku dalam 

melaksanakan aktivitas, insident reporting procedures, crisis management, dan security 

collaboration and network.  

Berikut beberapa protokol yang dapat dikembangkan: 

1. Protokol Menghadapi Kriminalisasi 

Kriminalisasi secara terminologi adalah perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan 

tindak pidana, namun karena perkembangan dianggap dan dijadikan sebagai tindak 
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pidana. Dalam terminologi lain, kriminalisasi juga dipahami sebagai upaya-upaya legal 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku 

tindak pidana atas dasar yang tidak jelas (mencari-cari kesalahan). 

 

Tindakan kriminalisasi pada terminologi yang kedua, sering kali dialamatkan kepada 

aktivis yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Bentuk kriminalisasi 

yang dilakukan seringkali menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, 

pengerusakan, dan provokasi. Untuk menanggulangi hal ini, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Setiap publikasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang, dimulai dari 

penentuan konten, target, dan media yang akan digunakan 

2. Setiap akan membuat publikasi perlu dilakukan analisis ancaman, seperti 

kriminalisasi, diserang buzzer, dan lain-lain 

3. Setiap publikasi yang akan disebarluaskan haruslah terlebih dahulu melewati proses 

pemeriksaan konten baik oleh ahli bahasa dan ahli hukum; 

4. Data-data yang disampaikan dalam publikasi haruslah data yang berasal dari 

sumber yang jelas, jika perlu disebutkan sumbernya di dalam publikasi  

5. Dalam setiap aksi, harus dimulai dengan perencanaan dan pembagian tugas yang 

jelas 

6. Memahami hukum dan aturan yang berlaku 

7. Memahami karakter masyarakat di sekitar 

8. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang berpotensi dijerat hukum, seperti 

penghinaan, informasi bohong, dan memancing tindakan kejahatan 

9. Apabila terjadi tindakan penahanan, maka dalam proses penanganannya perlu 

diperhatikan 3 (tiga) sudut pandang, yaitu sudut pandang orang yang ditahan, 

organisasi, dan pihak keluarga 

10. Tindakan segera yang harus dilakukan terhadap penahanan adalah membentuk 

kelompok kerja (jaringan) yang akan menangani penahanan 

11. Pertimbangkan untuk memberitahu jaringan lain, untuk membicarakan langkah-

langkah strategis 

12. Melakukan identifikasi terhadap proses penahanan, termasuk alasan penahanan, 

siapa yang melakukan penahanan, dan kronologis penahanan 

13. Membentuk jaringan pembela/penasihat hukum  

 

2. Protokol Menghadapi Ancaman Fisik dan Pelecehan 
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Selain persoalan kriminalisasi, ancaman fisik juga sering dihadapi dan dialami oleh para 

Pembela HAM. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat 

dengan apa yang diperjuangkan. Untuk menanggulangi, perlu dilakukan: 

1. Setiap melakukan perjalanan, jika memungkinkan tidak seorang diri, setidak-tidaknya 

mengajak orang lain. 

2. Hindari untuk melakukan perjalanan di malam hari 

3. Kenali wilayah tempat kerja dan tempat-tempat yang dikunjungi 

4. Simpan semua nomor-nomor kontak penting, seperti kantor polisi, rumah sakit dan 

puskesmas 

5. Catat dan laporkan setiap kejadian yang mencurigakan. 

6. Catat ciri-ciri pelaku (lengkap untuk setiap pelaku / tersangka): jenis kelamin, tinggi, 

berat, bahasa, rambut, usia, ras, bekas luka / tato / tanda, pakaian  

7. Inventaris dan simpan bukti-bukti terkait kejadian ancaman fisik 

8. Setiap orang yang diberi kewenangan security person memberikan pendapat atas 

laporan kejadian, apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau tidak 

 

3. Protokol Menghadapi Penangkapan dan Penahanan  

Penangkapan dan penahanan sering kali dilakukan dengan tujuan menghentikan proses 

advokasi yang dilakukan, maka untuk itu perlu disusun beberapa langkah untuk menghadapi 

persoalan ini. 

Beberapa Langkah yang bisa dilakukan adalah: 

1. Memastikan petugas yang melakukan penangkapan dibekali dengan surat tugas 

dan surat penangkapan/penahanan 

2. Sesegara mungkin membuat alert dan memberitahukan tentang penangkapan, 

dan menyiapkan kronologis penangkapan 

3. Menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang akan melakukan pembelaan 

4. Memastikan dalam pemberian keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum 

5. Pembela/Penasihat hukum merancang strategi untuk melakukan pembelaan 

termasuk membuka peluang untuk membangun jaringan advokasi 

6. Membangun komunikasi dengan lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi HAM internasional 

7. Jika diperlukan, segera siapkan langkah-langkah hukum seperti pra-peradilan 
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VIII. Evaluasi dan Penutup 

Metode 

▪ Berbagi ide 

▪ Evaluasi individual 

 

Media 

▪ Lembar evaluasi 

▪ Microphone dan speakers 

 

Waktu 

15 menit 

 

Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagikan lembar evaluasi tertulis dan menjelaskan mengenai isinya.  

2. Para peserta mengisi evaluasi tertulis dan mengembalikannya kepada fasilitator. 

3. Fasilitator mengajak para peserta untuk secara verbal berbagi tanggapan dan saran. 

Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan dan saran-saran penting yang muncul dari 

proses ini. 

4. Fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai di dalam proses tiga hari dengan merujuk 

pada bagaimana proses tersebut terkait dengan tujuan-tujuan dari pelatihan dan 

harapan-harapan dari para peserta. 

 

 

 


