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 Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wa Barakatuh 

 

 Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menjelaskan tentang alasan yang 

membuat kami yakin dan perlu ambil andil dalam aksi “Tolak Penggusuran, Ayo Dialog” 

yang sudah berlangsung sepekan ini melalui poin-poin berikut: 

 

1. PT. KAI telah melanggar HAM, merujuk kepada Undang-Undang (yang 

selanjutnya disebut UU) yang akan disebutkan di bawah. Hal ini telah 

dibenarkan oleh Komisioner, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan 

Penyelidikan, Bapak Natalius Pigai. 

2. PT. KAI telah melanggar UU, yang diantaranya sebagai berikut: 
a. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) butir d dan e. 

b. Pasal 1338 BW 

c. UU TNI Bab IV 

d. Pasal 170 ayat (1) KUHP 

e. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) 

f. UUD 1945 Pasal 28A 

g. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Atas 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

3. Kami melakukan advokasi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial 

 

Dan aksi ini adalah aksi damai. Dengan jaminan, atas kesepakatan kita (peserta aksi) 

bersama yang di antaranya sebagai berikut: 

 

1. Apabila ada provokator di dalam peserta aksi, akan dipotong kakinya 

2. Apabila peserta aksi diserang oleh aparat, peserta aksi tidak akan melawan 

sedikit pun. Meski aparat menyerang dengan cara apapun (gas air mata, 

pukulan, dan sebagainya). 

 

Dan apabila terjadi sesuatu pada salah satu atau semua mahasiswa STT Terpadu 

Nurul Fikri, saya mewakili seluruh pengurus HMIK siap bertanggung jawab. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wa Barakatuh 

 

 

 

Ketua HMIK 

 

 

Hendra Adityawijaya 
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Lampiran I 

 

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) 

d. Menjadi perintis kegiatan - kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi; 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  

 

Pasal 1338 BW 

Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yangmembuatnya 

 
UU TNI Bab IV  

Bagian Kesatu 

Peran 

Pasal 5 

 

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya  

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.  

 

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 6 

 

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:  

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militerdan ancaman 

bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, 

keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;  

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a; dan  

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu 

akibat kekacauan keamanan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan 

komponen utama sistem pertahanan negara.  

 

Bagian Ketiga 

Tugas 

Pasal 7 

 

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  

a. operasi militer untuk perang;  

b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:  
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1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;  

2. mengatasi pemberontakan bersenjata;  

3. mengatasi aksi terorisme;  

4. mengamankan wilayah perbatasan;  

5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;  

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 

kebijakan politik luar negeri;  

7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta 

keluarganya;  

8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini sesuai dengan  

9. sistem pertahanan semesta;  

10. membantu tugas pemerintahan di daerah;  

11. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

rangka tugas keamanan dan  

12. ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;  

13. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala 

negara dan perwakilan pemerintah  

14. asing yang sedang berada di Indonesia;  

15. membantu menanggulangi akibat bencana alam, 

pengungsian, dan pemberian bantuan  

16. kemanusiaan;  

17. membantu pencarian dan pertolongan dalamkecelakaan 

(search and rescue); serta  

18. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 

penerbangan terhadap pembajakan,  

19. perompakan, dan penyelundupan.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan dan keputusan politik negara.  

 

Pasal 8 

Angkatan Darat bertugas:  

a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;  

b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah 

perbatasan darat dengan negara lain;  

c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan 

pengembangan kekuatan matra darat; dan  

d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.  

 

Pasal 9 

 

Angkatan Laut bertugas:  

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;  

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan 

hukum internasional yang telah diratifikasi;  
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c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka 

mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh 

pemerintah;  

d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan 

pengembangan kekuatan matra laut;  

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.  

 

Pasal 10 

 

Angkatan Udara bertugas:  

a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;  

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan 

hukum internasional yang telah diratifikasi;  

c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan 

pengembangan kekuatan matra udara; serta  

d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.  

 

Pasal 170 ayat (1) KUHP 

Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau 

barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 

 

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

 

UUD 1945 Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

 

UU No. 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya 

(1) Memastikan bahwa sebelum pelaksanaan penggusuran, seluruh alternative yang 

tersedia telah dijajaki dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, 

dengan tujuan untuk menghindari dan meminimalkan terjadinya kekerasan. 

(2) Harus mempertimbangkan pemberian kompensasi yang layak terhadap masyarakat 

atau individu yang terkena dampak penggusuran paksa. 

(3) Perlindungan procedural dan proses yang tepat untuk menjamin perlindungan hak 

asasi manusia. Perlindungan procedural meliputi : 

1. Pembicaraan atau dialog dengan pihak-pihak yang akan menjadi 

korban penggusuran 

2. Pemberitahuan yang memadai dalam jangka waktu yang rasional 

terhadap korban penggusuran 

3. Informasi mengenai penggusuran yang diajukan dan jika 

memungkinkan mengenai fungsi alternative dari tanah/lahan 

yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi warga yang terkena 

dampak 

4. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat 

pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama 

pelaksanaan pengusiran 
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5. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus 

diidentfikasikan secara tepat (memiliki kewenangan) 

6. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau 

pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang 

yang terimbas. 

7. Kepastian masyarakat mendapatkan bantuan hukum untuk 

mendapatkan kompensasi melalui pengadilan. 


