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CATATAN AKHIR TAHUN 2014  

ANOMALI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULSEL 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Konstitusi Indonesia telah menggariskan bahwa Negara ini merupakan Negara hukum, 
dengan demikian semua tindak tanduk dari semua Warga Negara maupun  
Pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya semua Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum  dan 
Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Mensetir 
isi konstitusi diatas sesungguhnya pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab 
penuh pada warga negaranya, demikian sebaliknya warga negara memiliki hak 
sepenuhnya untuk ikut dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 
manusia.  
 
Perjalanan penegakan hukum, HAM dan demokrasi di Sulsel sepanjang tahun 2014 
mengalami anomali di institusi pemerintah, institusi penegak hukum dan warga 
negara itu sendiri. Pada institusi pemerintah masih sangat mengandalkan sikap live 
servis dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Sejumlah program kerja 
yang dijanjikan saat kampanye hampir tidak dijalankan sepenuhnya, bahkan amanah 
yang ada dalam sejumlah undang-undang dalam rangka kesejahteraan warga negara 
hanya simbol yang tidak pernah dijalankan dengan sepenuhnya. Pemerintah selalu 
berkonotasi kalau sudah menjalankan perintah konstitusi dan program yang 
dijanjikan, namun faktanya kebutuhan dasar warga tidak terlayani dengan maximal.  
 
Dalam konteks institusi penegak hukum sangat banyak perkara yang ditangai tidak 
jelas juntrungan penyelesaian perkaranya. Sejumlah perkara tergolong besar yang 
melibatkan warga negara biasa dan pejabat negara tidak kunjung selesai, ini bukti jika 
aparat penegak hukum belum memiliki sikap bersama untuk mengedepankan 
penegakan hukum dalam setiap perkara. Sikap tarik ulur dan mafia peradilan masih 
menjadi trend di lingkungan peradilan, proses hukum memang sudah berjalan tetapi 
ada yang berhenti ditengah jalan (SP3), kriminalisasi warga yang tidak bersalah, vonis 
ringan bagi perkara korupsi.  
 
Disisi warga negara sikap anomali kerap kali pula muncul, sikap main hakim sendiri, 
pemeran dalam mafia peradilan, pelaku geng motor dan sejumlah kasus yang 
melibatkan masyarakat.    Sikap keanehan atau tidak seperti biasanya (anomali) dari 
negara tidak mesti terjadi jika kesungguhan dalam melayani warga negara 
dilaksanakan dengan profesional tidak dilatari sikap pencitraan dan maunya untung 
sendiri. Negara harus selalu hadir melayani warga negaranya serta memberi rasa 
aman setiap penduduk dari gangguan kantibmas. Tetapi apa lacur, kota makassar di 
tahun 2014 boleh dikata tahun kriminal karena banyaknya peristiwa pidana yang 
dialami oleh masyarakat entah sebagai korban dan sebagai pelaku tidak mampu 
diselesaikan aparat penegak hukum. Sehingga problem hukumnya, tidak adanya 
kepastian hukum.           
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BAB II 

LBH MAKASSAR , RUMAH PENCARI KEADILAN 

 

I. PENGADUAN PARA PENCARI KEADILAN 

LBH Makassar dalam 2014  telah menerima kasus sebesar 242  kasus dengan jumlah 
Pencari Keadilan sebesar 2.560. Jumlah orang terbantu bisa meningkat dibanding dengan 
beberapa penerima manfaat yang tidak dating langsung ke LBH Makassar dan tanpa 
melalui mekanisme pengaduan yang dapat terdata. Hal ini antara lain beberapa kasus 
structural dan kolektif tidak terdata dalam sistem pendataan kasus SINPENSUS LBH 
Makassar karena membutuhkan tindakan cepat tanpa melalui mekanisme pengaduan 
konvensional.  

Beberapa kasus yang kami maksud itu antara lain kasus PTPN XIV dengan masyarakat 
polombangkeng Takalar, Kasus TNI AU dengan Warga Desa Bontoparan dan 
panyankalang, kasus, dan lain-lain. Selain itu beberapa kasus dimaksud ttidak selalu  
dilakukan procedure hukum formal dalam penyelesaiannya. Selain itu beberapa kasus  
juga tidak terdata karena pengadu lewat media online yakni website lbhmakassr.org atau 
media social yakni fecebook: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar terutama 
bantuan hukum dalam bentuk konsultasi.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data formulir dampingan internal LBH Makassar, dari kasus  tersebut terdapat 
beberapa bentuk layanan mulai dari konsultasi, litigasi, dan non litigasi. Untuk layanan 
bentuk konsultasi sebanyak 47 , litigasi 106 dan non litigasi 47. Beberapa data ini 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua layanan bantuan hukum sebagaimana 
yang menjadi metode dan upaya standar bantuan hukum LBH Makassar. 
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Sebagaimana ciri khas bantuan hukum LBH Makassar yakni bantuan hukum structural 
(BHS), maka bantuan hukum yang dilakukan selama ini dibagi dalam kategori structural 
dan non structural. Selama tahun 2014 beberapa jenis kasus yang dikategorikan 
struktular antara lain; kekerasan aparat sebanyak 15 kasus, kekerasan terhadap anak 7 
kasus,  kekerasan terhadap perempuan 12 kasus, tanah dan perumahan 16 kasus, buruh 
28 kasus, pendidikan 4 kasus, dan konsumen 3 kasus. Sementara yang lainnya adalah 
kasus non structural sebanyak 101 kasus. 
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II. PROFIL PENGADU 

A. INDIVIDU DAN KELOMPOK 

Dari pengaduan LBH Makassar selama tahun 2014, penerima manfaat didominasi 
oleh individu disbanding kelompok. Penerima manfaat individu sejumlah 169 
kasus sedangkan penerima manfaat dari kelompok sebanyak 33 kasus/kelompok. 
Tingginya data  individu ini di satu sisi menunjukkan sebagai bentuk  kesadaran 
individu dalam menggunakan hak dan mekanisme hukum formil yang ada. Berikut 
ini data profil pengadu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. JENIS KELAMIN PENERIMA MANFAAT 

Selama tahun 2014 Jenis kelamin penerima manfaat  juga mempunyai jumlah yang 
sangat signifikan, untuk  penerima manfaat  Dewasa yang berjenis kelamin laki-
laki memiliki jumlah lebih besar yaitu 250  orang dari penerima manfaat Anak 
berjenis kelamin laki-laki berjumlah  504 orang. Sementara penerima manfaat 
dari dewasa jenis kelamin perempuan 765 orang , Anak berjenis perempuan 
berjumlah  413 orang  

Dari jumlah ini menujukkan tigginya angka jenis penerima manfaat bantuan 
hukum dari jenis kelamin perempuan sebagian besar sebagai korban dalam 
berbagi kasus.Hal ini juga menujukkan bahwa kebutuhan  akses terhadap keadilan 
bagi perempuan sangat sangat tinggi. Hal ini banyak dipegaruhi oleh beberapa 
faktor seperti  pendidikan , ekonomi dan budaya khususnya budaya patriarki. 
Misalnya kasus penelantaran rumah tangga dengan terdakwa Eka.  Diluar data 
LBH Makassar ini dapat saja bertambah jika dihubungkan dengan budaya dimana 
dalam konteks pencari keadilan dimana perempuan pencari keadilan masih 
cenderung enggan menggunakan mekanisme hukum formal untuk  
menyelesaiakan permasalahannya. Berikut data penerima manfaat berdasar jenis 
kelamin: 
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C. KASUS DAN JUMLAH PENCARI KEADILAN 
 

Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sepanjang tahun 2014 dari 
bulan Januari – Desember, telah didapatkan jumlah pencari keadilan yang mengadu 
ke Kantor LBH Makassar dan data kasus sesuai bidang masing-masing dalam 
koordinator tim kerja LBH Makassar sebagai berikut : 
 
 

A. Kasus Kekerasan Aparat  serta Monitoring Anti korupsi dan Anti Mafia 
Peradilan  

 
Bidang ini telah menangani tiga (3) isu, untuk isu korupsi menilai jika vonis ringan 
masih menjadi barang obralan Pengadilan Tipikor Makassar sehingga deteren efek 
bagi pelaku korupsi tidak berdampak. Berdasar catatan tahun 2014, ada 24 perkara 
tindak pidana korupsi yang sudah divonis dengan jumlah 49 terdakwa, dimana vonis 
masing-masing terdakwa ada vonis bebas dan ringan yakni  :  

 
No. Vonis  

 
Jumlah Kasus  

1. Bebas 3 terdakwa 

2. 1 tahun (12 bulan) 20  terdakwa 

3. 1 tahun 2 bulan (14 bulan) 1  terdakwa 

4. 1 tahun 3 bulan (15 bulan) 2  terdakwa 

5. 1 tahun 4 bulan (16 bulan) 3  terdakwa 

6. 1,5 tahun (18 bulan) 4 terdakwa 

7. 1 tahun 8 bulan (20 bulan) 1 terdakwa 

8. 2 tahun 7 terdakwa 

9 2 tahun 6 bulan 1 terdakwa 

10 3 tahun 6 bulan 1 terdakwa 

11 4 tahun 3 terdakwa 

12 5 tahun 
 

2 terdakwa 

13 13 tahun 
 

1 terdakwa 
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bebas
6%

1 tahun
41%

1 - 2 tahun
23%

2 tahun
14%

2,5 tahun
2%

3,5 tahun
2%

4 tahun
6%

5 tahun
4% 13 tahun

2%

jumlah

bebas

1 tahun

1 - 2 tahun

2 tahun

2,5 tahun

3,5 tahun

4 tahun

5 tahun

13 tahun

 

 

Sementara perkara korupsi yang dihentikan penyelidikan/penyidikannya ada 5 (lima) 
perkara, walaupun secara kuantitas trendnya agak menurun jika dibandingkan tahun 
2013. Kalau tahun 2013 ada 10 perkara dihentikan proses penyelidikan/penyidikannya, 
sementara tahun 2014 sisa 5 perkara yang dihentikan.  

 
Namun secara kualitas aparat penegak hukum memiliki anomali dalam pemberantasan 
korupsi, terbukti ada terdakwa vonis bebas dan terjadinya disparitas putusan 
sementara kerugian negara dan jabatan terdakwa sama. Kemudian pola penyelamatan 
uang negara dari korupsi sangat kecil dibanding dengan uang negara yang hilang karena 
korupsi. Modus APH (polisi dan jaksa) dalam pemberantasan korupsi masih sangat jauh 
berbeda dengan pola yang diterapkan dengan KPK.  

 
Sementara untuk isu kekerasan aparat bidang ini mencatat ada 19 perkara kekerasan 
yang dilakukan/diduga dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian Polda Sulselbar. 
Sebanyak 52 orang yang menjadi korban kekerasan aparat, 6 orang warga sipil yang 
meninggal dunia, 11 warga sipil yang luka tembak, 14 orang mengalami penganiayaan 
dimana 8 berprofesi sebagai jurnalis, 3 orang mahasiswa, 2 orang warga, sipil dan 
lainnya mengalami teror. Kemudian pelaku dari aparat kepolisian hanya 5 orang 
anggota kepolisian yang ditetapkan tersangka masing-masing Brigpol Andi Ade 
Kurniawan, Bripka Muslimin, Kompol Patahuddin, Brigpol Yhuda P dan Bripda Fadil 
Ahmad. Dari kelima oknum anggota kepolisian yang sudah menjadi tersangka, 
perkaranya hanya berkutat di kepolisian dan belum sampai ke proses persidangan.  

Sudah dapat diduga jika penyidik kepolisian dalam melakukan proses penyidikan 
terhadap pelaku yang nota bene adalah oknum polisi sendiri, sangat susah bertindak 
profesional dan fair. Masih saja muncul jiwa korsa sehingga proses penyelidikannya 
tidak maksimal mencari dua alat bukti yang cukup. Padahal jika melihat jenis 
perkaranya sangat mudah bagi penyidik untuk melengkapi berkas secara cepat.   
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B. Kasus Tanah dan lingkungan  

Perkara tanah dan lingkungan yang ditangani LBH Makassar kurun waktu tahun 2014 
sampai hari ini belum mendapat kejelasan proses hukum yakni :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kasus Perempuan dan Anak 

Untuk perkara kekerasan terhadap perempuan yang diterima di LBH Makassar pada 
tahun 2014, yaitu 9 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 2 kasus 
kekerasan dalam pacaran sedangkan untuk kasus kekerasan sebanyak 1 kasus  
sedangkan kasus kekerasan  terhadap Anak sebanyak 5 kasus kekerasan fisik, 1 kasus 
diskriminasi ditempat pendidikan, 2 kasus pelecehan seksual, 1 kasus 
mempekerjakan anak menjadi kurir sabu-sabu. 
 

  

Grafik:  pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak  

  

D. Kasus Buruh dan Miskin Kota  

Terdapat 17 Perkara yang ditangani LBH Makassar tahun 2014 pada bidang Buruh 
dan Miskin Kota, terdiri 15 Perkara Buruh, 1 Perkara Penggusuran dan 1 perkara 
kepegawaian. Dari 15 kasus buruh yang di tangani LBH, tidak berbeda jauh dengan 
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kondisi tahun 2013 dan tahun 2012 dimana yang menonjol adalah perkara PHK 
sepihak. Dari 15 perkara PHK, hanya 4 perusahaan yang menerapkan hak normatif, 9 
perusahaan yang tidak menerapkan hak normatif. Ini siklus betapa banyaknya 
perusahaan yang tidak menegakkan undang-undang ketenagakerjaan sehingga 
persoalan ketenagakerjaan di sulsel terus terjadi.       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Grafik  : Data Pelanggaran Hak Ketenagakerjaan yang ditangani LBH Makassar 2014 

 

Demikian halnya data timpang, dimana dari 300 orang yang berperkara dan ditangani 
LBH Makassar Tahun 2014 hanya 2% dari pekerja yang berperkara yang 
mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang, sementara terdapat 98% Pekerja 
yang tidak mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  : Data jumlah Pekerja yang dilanggar haknya, yang ditangani LBH Makassar 2014 
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BAB III 

POLA PELANGGARAN HAM 

 

I. HAK SIPIL DAN POLITIK 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sebagai salah satu lembaga yang concern di 
penegakan hukum, HAM dan demokrasi yang didalamnya termasuk pemberantasan 
penegakan hak sipil dan politik. Beberapa pelanggaran dalam konteks Hak Sipl dan 
Politik selama 2014 diteropong oleh LBH Makassar dengan beberapa issu. 

 

A. Kekerasan Berujung Senjata 

LBH Makassar mencatat sepanjang 2014, sedikitnya ada 19 kasus kekerasan yang 
dilakukan/diduga dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian di Polda Sulselbar. Dari 19 
kasus, tercatat 52 yang menjadi korban kekerasan aparat. Dari 52 korban, 6 orang warga 
sipil yang meninggal dunia, 11 warga sipil yang luka tembak, 14 orang mengalami 
penganiayaan dimana 8 berfrofesi sebagai jurnalis, 3 orang mahasiswa, 2 orang warga, 
sipil. Selebihnya mengalami teror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain itu, dari 19 kasus kekerasan yang dicatat oleh LBH Makassar, hanya 5 anggota 
kepolisian yang ditetapkan Tersangka sampai sekarang yakni Brigpol Andi Ade 
Kurniawan, Bripka Muslimin, Kompol Patahuddin,Tesangka Brigpol Yhuda P. dan 
Bripda Fadil Ahmad. Ataskelimaanggotakepolisian yang sudah ditetapkan Tersangka 
berdasarkan hasil penyidikan di Bagian Reserse Krimiminal (Reskrim), sampai sekarang 
belum ada satupun yang prosesnya sampai diadili di Pengadilan Negeri sehingga kami 
dari LBH Makassar pesimis kasus-kasus kekerasan yang dilakukan/diduga dilakukan 
oleh aparat kepolisian akan berkurang apalagi hilang bahkan kami dari LBH Makassar 
melihat institusi kepolisian cenderung untuk memberi perlindungan dengan cara tidak 
melakukan proses hukum bahkan beberapa institusi kepolisian dalam beberapa kasus 
membenarkan kelakukan aparat kepolisiannya yang melakukan/diduga melakukan 
kekerasan terhadap warga sipil. 
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B. Masih Ringanya Vonis Pengadilan Tipikor Makassar  
 
LBH Makassar menilai vonis Pengadilan Tipikor terhadap kasus korupsi masih 
rendah, belum bisa diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa kasus korupsi. 
Sepanjang tahun 2014, LBH Makassar mencatat setidaknya ada 24 kasus tindak 
pidana korupsi yang sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan jumlah 
49 terdakwa dengan vonis :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melihat putusan pengadilan tipikor dalam catatan LBH Makassar, pada tahun 2014, vonis 
ringan masih sangat tinggi, bahkan 6 % (3 dari 49 terdakwa) korupsi yang divonis bebas, 
semntara yang divonis dengan hukuman minimal yakni 1 tahun penjara berkisar 
diantara 41 % (20 dari 49 terdakwa) sementara yang divonis sangat ringan yakni antara 
1 – 2 berkisar diantara 23 % (11 dari 49 terdakwa). Pada tahun 2014 ini terjadi tren 
negatif putusan pengadilan dibanding dengan tahun 2013. Dari segi persentase jumlah 
terdakwa yang dihukum ringan, terjadi peningkatan jumlah terdakwa yang divonis 
minimal/sangat ringan oleh pengadilan tindak pidana korupsi dari 36 % (11 dari 31 
terdakwa) yang divonis 1 tahun pada tahun 2013meningkat menjadi 41 % (20 dari 49 
terdakwa) pada tahun 2014 ini. Hal ini juga bisa dilihat dari jumlah terdakwa korupsi 
yang divonis bebas, pada tahun 2013, tidak ada terdakwa yang divonis bebas, sementara 
pada tahun 2014 ini, ada 3 terdakwa yang divonis bebas 
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Akan tetapi, putusan pengadilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jika  dilihat 
dari segi lamanya hukuman, terjadi peningkatan jumlah terdakwa yang dihukum berat 
pada tahun 2014 ini dimana sudah ada terdakwa yang divonis sampai dengan hukuman 
13 tahun penjara. Dimana pada tahun 2013lamanya hukuman yang paling lama yakni 9 
dan 12 tahun oleh pengadilan tipikor. Dalam catatan LBH Makassar, kasus korupsi yang 
dihentikan penyelidikan/penyidikannya ada 5 (lima) kasus yakni : 
 
 

No Kasus Modus Keterangan 

1 Kasus dugaan korupsi pembangunan 
kantor Bea dan Cukai Makassar 

Diduga terjadi kekurangan volume 
pada bangunan fisik dan luas 
banguna kantor Bea dan Cukai 
Makassar 

Kejaksaan Negeri 
Makassar 

2 dugaan korupsi dalam pengadaan 
mobil toko di Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Sulawesi Selatan 

Proyek pengadaan mobil toko 
sudah berjalan dengan target 
perakitan mobil toko sekitar 45 
unit dengan anggaran Rp2,7 miliar 
pada 2011 dan dianggarkan lagi 50 
unit pada 2012. Namun faktanya, 
sampai saat ini hanya 15 unit yang 
terealisasi, masih ada 75 unit yang 
belum. 

Kejaksaan Tinggi 
Sulselbar 

3 kasus dugaan korupsi proyek 
pengadaan pipa instalasi tangki 
timbun ITT milik PTPN XIV Persero 
di Palopo 

dugaan penggelembungan 
anggaran pengadaan 14 spesimen 
alat ITT dengan kontrak senilai 
Rp2,1 miliar 

Kejaksaan Tinggi 
Sulselbar 

4 Kasus dugaan korupsi pembangunan 

Masjid Agung Kabupaten Maros 

Dana pembangunan masjid diduga 
telah dikorupsi oleh panitia 
pembangunan masjid karena sejak 
dilakukan renovasi pada tahun 
2008, pembangunan Masjid Agung 
Maros pembangunan masjid itu tak 
kunjung rampung sampai tahun 
2013. 

Kejaksaan Tinggi 
Sulselbar 

5 korupsi pengadaan 2 unit kapal 
perikanan dan alat tangkap di Unit 
Pelaksana Tugas Daerah Pembinaan 
dan Pengembangan Mekanisme 
Perikanan Tangkap Sulawesi Selatan 

Proyek senilai Rp. 2,6 M 
seharusnya selesai tahun 2013, 
tapi kenyataan proyek masih 
berjalan samapi pertenganahan 
Maret 2014. UPTD membuat 
dokumen seolah-olah pekerjaan itu 
rampung pada tahun 2013. Hal itu 
berdampak pada pencairan dana 
100 %. 

 

Kejaksaan 
Negeri Makassar 

 
 
Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi penurunan jumlah kasus yang dihentikan 
penyelidikan/penyidikannya, dari 10 kasus pada tahun 2013menurun menjadi 5 kasus 
pada tahun 2014. 
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II. HAK ATAS TANAH DAN LINGKUNGAN 

Sejak di gulingkanya zaman Orde Baru yang memuncak pada tahun 1998 adalah sebuah 
harapan besar yang di nantikan oleh rakyat  selama orde baru berkuasa , korban  pun  tak 
sedikit  dengan satu tujuan rakyat ingin menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya 
tanpa ada lagi perampasan hidup dari pemerintah dengan cara mengambil lahan-lahan 
rakyat yang di desain dengan sistematis, Tuntutan dalam reformasi salah satunya adanya 
keadilan di bidang hukum tanpa ada diskriminasai karena jika di bandingkan dengan  
ORDE BARU banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum, dimana kekuasaan 
kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka 
terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi Kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan 
demikian Pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa. 
Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. 
 
Reformasi diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, 
yurisprodensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan 
hakim, penyidik dan penuntut, penasehat hukumatau  advokat,sehingga dapat teripta 
kedailan yang sesungguhnya. Reformasi  1998 harusnya menjadi kalimat  sakti  dalam 
merumuskan tatanan kehidupan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi  sampai 
sekarang masih banyak penyimpangan yang di lakukan oleh pemerintah, perampasan 
tanah rakyat terus saja terjadi seperti TNI menggunakan lahan rakyat dengan paksa, itu  
adalah salah satu contoh perbuatan yang keluar dari cita cita reformasi yang 
sesungguhnya. 
 
Pemerintah terus membiarkan para pengembang atau pemodal untuk merampas tanah 
rakyat dengan dalih melakukan pembangunan bidang  perumahan,  rakyat menjadi 
korban para pemodal  dengan mudahnya menguasai tanah milik rakyat, menerbitkan 
IMB bukanlah permasalahan yang sulit bagi pemodal,,pembangunan Hotel di mana 
mana,izin AMDAL  bukanlah kendala, limbah-limbah  yang di hasilkan  dari hotel hotel 
berbintang   tidak lagi di persoalkan oleh pemerintah, teriakan rakyat untuk 
mempertahan hak hak hidup hanya di anggap nyanyian  oleh pemerintah, pemerintah 
dengan mudahnya memberikan izin terhadap pemodal untuk melakukan berbagai 
macam usaha yang sangat berdampak membahayakan  terhadap  rakyat, seperti 
pengoboran minyak, penebagan kayu,perluasan perumahan,dan hotel hotel, sehingga 
dampak dari semua adalah dimana mana terjadi pencemaran lingkungan, perampasan 
tanah,Sehingga  munculnya ribuan kasus sengketa dan konflik Agraria dan pengelolaan 
SDA yang keuntungannya hanya orang terntentu saja, dan ini juga seiring dengan data 
KPK 2014 tentang tambang di Sulsel yang pada umumnya bermasalah mulai dari izin 
sampi dengan amdal. 
 
Kasus tanah dan lingkungan yang ditangani dan dipantau oleh LBH Makassar yang terjadi 
di beberapa daerah di Sulawesi Selatan tahun 2014 memperlihatkan betapa lemahnya 
proses hukum di indonesia ini tergambar atas kasus kasus tanah yang di tangani LBH 
Makassar sepanjang tahun 2014, peraturan yan terbitkan oleh pemerintah mulai dari UU 
sampai turunannya di daerah masih sangat memprihatinkan karena kurang berlaku 
efektif, sehingga penimpangan hukum pun masih terjadi. 
 
ApakaH Pemerintah Presiden RI Jokowi Dodo di tahun 2015 nanti akan membawa 
perubahan yang baik untuk rakyat itu pun masih tanda Tanya besar dan kita akan 
melihat seperti apa tindakan yang akan di lakukan pemerintah era  Presiden RI Jokowi 
dalam menyelesaikan konflik agraria ketiak itu bersentuhan langsung dengan perangkat 
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Negara dalam hal ini konflik agrarian antara TNI dengan Rakyat atau Pemodal dengan 
Rakyat. 
 
Karena kalau melihta dari tahun ketahun jumlah peningkatan konflik agrarian semakin 
meningkat  potret ini kita lihat dari setiap catahu. 
Sementara Gambaran umum kasus tanah dan lingkungan yang ditangani oleh LBH 
Makassar sepanjang tahun 2014 yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan proses 
hukum, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

KASUS TANAH DAN LINKUNGAN SETIAP KABUPATEN DI SULSEL  2014 

 

No  Kabupaten  Jumlah kasus  
1. Makassar 10 kasus 
2. Maros  2 kasus  
3. pangkep 1 kasus 
4. wajo 1 kasus 
5.  soppeng 1 kasus  
6. Luwu timur 1 kasus 
7. Tator  3 kasus 
8. Gowa  1 kasus 
9 Takalar  2kasus  

10 Jeneponto  1 kasus  
11 Bulukumba  2 kasus  

 Jumlah kasus  25 kasus  
 

 

I. HAK BURUH DAN MISKIN KOTA 

Konstitusi Indonesia telah menggariskan bahwa Negara ini merupakan Negara hukum, dengan 

demikian semua tindak tanduk dari semua Warga Negara maupun  pemerintah harus 
didasarkan atas peratudan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam  
Indonesia juga menjamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 bahwa semua Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum  dan 
Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. 
 
Berdasar amanah konstitusi tersebut, pemerintah kemudian mengatur berbagai 
peraturan perundang-undangan untuk menjamin persamaan kedudukan didalam hukum 
dan pemerintahan, salah satunya adalah Pada tahun 2005 diratifikasi undang-undang No.  
11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) 
yang dalam Pasal 7 Kovenan tersebut diatur bahwa “Negara Pihak pada Kovenan ini 
mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, 
dan khususnya menjamin: (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-
kurangnya : 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai 
tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin 
kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang 
sama untuk pekerjaan yang sama. 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga 
mereka , sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini”  dengan demikian negara wajib 
menjamin terpenuhinya upah yang adil dan imbalan yang adil serta menjamin kehidupan 
yang layak bagi pekerja dan juga buat keluarga pekerja. 
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Selain Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) Pemerintah juga telah 
mengatur lebih rinci tentang hak-hak Pekerja/buruh dalam sebuah undang-undang yang 
kemudian disebut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 
kemudian mengatur pula mekanisme penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
tersebut melalui mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(Undang-Undang PPHI), bagi serikat buruh/Serikat Pekerja kedua undang-undang 
tersebut belum bisa menjamin persamaan hukum antara Pekerja dengan Pengusaha 
mengingat Posisi sosial buruh yang tidak sama/tidak setara dengan posisi pekerja 
sehingga perlu sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat mengangkat posisi 
buruh untuk dapat setara dan seimbang jika buruh/pekerja berselisih faham baik 
mengenai kepentingan maupun hak normatif. 
 
Dari beberapa perkara yang ditangani oleh LBH Makassar, terdapat banyak perkara PHK 
yang di awali oleh tuntutan hak-hak normatif dari para buruh untuk menerapkan hak-
hak normatif di perusahaan tempat mereka bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa buruh dalam melakukan tuntutan hak yang telah jelas diatur dalam undang-
undang akan terancam kehilangan pekerjaan. 
 
II. Penanganan Perkara 

 
A. Analisis Perkara ditinjau dari Pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Terdapat 17 Perkara yang ditangani oleh LBH Makassar tahun 2014 pada Bidang Buruh 
dan Miskin Kota yang terdiri atas 15 Perkara Buruh, 1 Perkara Penggusuran (miskin 
kota) dan 1 perkara kepegawaian. Dari 15 kasus buruh yang di tangani oleh LBH didapat 
tren yang tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, semua perkara adalah perkara PHK. 
15 kasus PHK tersebut melibatkan 13 Perusahaan dan dari 13 Perusahaan hanya 
terdapat 4 Perusahaan yang menerapkan Hak Normatif bagi pekerja, sementara terdapat 
9 Perusahaan yang tidak menerapkan hak normatif sesuai undang-undang 
ketenagakerjaan. Grafik 1 berikut adalah data Pelanggaran yang diolah dari jumlah 
perkara buruh yang ditangani oleh LBH Makassar tahun 2014. 
 
Grafik 1 menunjukkan bahwa dari 12 perusahaan hanya 31% perusahaan yang 
menerapkan hak normatif di perusahaan dan terdapat 69% yang tidak menerapkan hak 
normatif. Data ini meskipun didapat dari hanya 13 perusahaan di makassar, namun data 
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ini dapat menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak-hak pekerja pada 
perusahaan di Makassar. 
 
Data tersebut meskipun hanya 13 perusahan dari 14 perkara buruh yang ditangani oleh 
LBH Makassar Tahun 2014, namun jumlah pekerja yang terlibat lebih dari 300 orang dan 
dari 300 orang tersebut hanya terdapat 5 orang yang yang mendapatkan hak normatif  

 
sesuai undang-undang sementara untuk 295 orang yang lain tidak mendapatkan hak 
normatif sesuai undang-undang. Grafik 2 berikut adalah perbandingan persentase jumlah 
buruh yang dilanggar hak-haknya di perusahaan dengan yang telah mendapatkan hak-
haknya. 
 
Grafik 2 menunjukkan data yang timpang, dimana dari 300 orang yang berperkara dan 
ditangani oleh LBH Makassar Tahun 2014 hanya 2% dari pekerja yang berperkara yang 
mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang, sementara terdapat 98% Pekerja 
yang tidak mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang. 
 
Terdapat pula beberapa perkara yang masuk ke LBH Makassar yang pada awalnya 
diadvokasi oleh serikat pekerja pada tingkat bipartit dan tripartit (mediasi), namun 
karena tidak adanya kemampuan dari serikat-serikat buruh untuk teknis persidangan di 
pengadilan makanya serikat-serikat pekerja/buruh memilih LBH Makassar untuk 
mewakili pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh mengajukan gugatan ke 
pengadilan. 
 
Persoalan lain yang dihadapi oleh pekerja di makassar adalah ancaman PHK bagi buruh 
yang melakukan tuntutan hak kepada perusahaan, terdapat 3 perkara PHK yang 
ditangani oleh LBH Makassar tahun 2014 yang berawal dari keberanian buruh/pekerja 
tersebut untuk menuntut haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Untuk Perkara miksin kota hanya terdapat 1 perkara miskin kota yang 
melibatkan 24 orang pedagang kaki lima yang mengalami penggusuran yang dilakukan 
oleh TNI yang mengkalin bahwa tanah tempat para pedagang berjualan adalah tanah 
milik TNI berdasarkan sertifikat. 
 
Perkara lain adalah perkara yang melibatkan tenaga honorer di lingkungan kementrian 
agama sulawesi selatan. Tenaga honorer tersebut telah bekerja selama 4 tahun namun 
tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Penerimaan/tes CPNS tahun 2014 
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melalui proses Kategori 2 (K2) sementara terdapat beberapa orang yang diangkat 
menjadi PNS yang sebenarnya pengabdiannya belum memenuhi syarat. 
 
B. Bentuk Layanan Bantuan Hukum dan Perkembangan Perkara 
Dari semua kasus yang ditangani oleh LBH Makassar terdapat 4 perkara yang hanya 
membutuhkan jasa konsultasi hukum, namun lebih banyak perkara yang membutuhkan 
jasa advokat/pengacara untuk menyelesaikan perkaranya sebanyak 13 perkara.  
Untuk perkembangan perkara, dapat di bagi menjadi perkara buruh dan perkara miskin 
kota, khusus untuk perkara buruh terdapat perkara yang telah selesai di tingkat bipartit 
dan terdapat pula perkara yang selesai di tingkat mediasi di dinas tenaga kerja juga 
terdapat perkara yang sedang berperkara di pengadilan. Untuk perkara yang telah selesai 
di tingkat bipartit terdapat 6 perkara, selesai di tingkat tripartit terdapat 1 perkara dan 
yang sedang mengajukan gugatan ke pengadilan terdapat 4 perkara. Sementara untuk 4 
perkara lainnya masih dalam proses pembuatan gugatan dan pembuatan surat kuasa. 
Untuk 1 perkara miskin kota telah selesai setelah adanya kesepakatan antara pihak TNI 
dengan para pedagang, sementara untuk 1perkara yang melibatkan Honorer K2 pada 
lingkungan kementerian agama sulawesi selatan telah selesai dan para pihak telah 
bertemu (tanpa melibatkan LBH) untuk menyelesaikan perkara tersebut. 
 
C. Jumlah Perkara Buruh dan Miskin Kota dari Tahun Ke Tahun  

Dari jumlah Perkara dari tahun ketahun, tahun 2014 merupkan tahun dengan jumlah 
perkara yang paling banyak dengan jumlah perkara 17 perkara. Pada tahun 2013 
misalnya, perkara yang ditangani LBH Makassar hanya 4 perkara sementara untuk tahun 
2012 perkara yang ditangani sebanyak 12 Perkara. Grafik 3 berikut menjelaskan 
persentase perbandingan jumlah kasus dari tahun ke tahun sejak tahun 2012. 

 
Pada Grafik 3 tersebut menjelaskan bahwa dari seluruh perkara yang ditangani oleh LBH 
Makassar sejak Tahun 2012 yang paling rendah adalah pada tahun 2013 yang hanya 12% 
dari total perkara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, kemudian terendah 
kedua adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 36% dari total perkara sejak tahun 2012 
sampai dengan tahun 2014. Yang tertinggi adalah pada tahun 2014 sebnyak 50% dari 
total perkara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
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III. HAK ANAK DAN PEREMPUAN 

POTRET KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN TAHUN 2014 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak indonesia (KPAI) sejak Januari hingga 
Oktober 2014  terdapat 784 Kasus kekerasan Anak. itu berarti setiap bulanya rata-rata 
terdjadi 129 anak menjadi korban kekerasan, dari data tersebut KPAI menyebutkan 
sebanyak 58 % dari Pelanggaran Hak Anak tersebut merupakan kejahatan seksual 
terhadap Anak , selebihnya yakni 42 % adalah kasus kekerasan Fisik, perdagangan Anak 
(Child Traficking) yang bertujuan mengeksploitasi komersial serta kasus-kasus 
perebutan Anak, Data tersebut merupakan data yang dilaporkan di KPAI sementara yang 
tidak terlaporkan tentu lebih besar lagi bisa  mencapai 3 kali lipatnya.1 
 
Jika hanya mengacu pada data tersebut diatas jumlah kasus kekerasan terhadap Anak 
mengalami Penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013 sebanyak 1032 
kasus kekerasan Anak dan data tersebut menunjukkan penurunan pada tahun 2012  
tercatat ada 2637 kasus kekerasan Anak baik kekerasan seksual, kekerasan fisik dan 
Psikis. Data tersebut hanya merupakan data yang masuk ke KPAI dan bisa jadi pada 
tahun-tahun sebelumnya  jumlah kasus kekerasan sama besar namun para korban tidak 
melaporkanya kepada lembaga terkait.  
Adapun jumlah 279.760 kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 263.285 kasus 
ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) sedangkan 16.403 kasus ditangani oleh 195 
lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 31 Provinsi, sama seperti tahun 
sebelumnya kekerasan diranah personal terhadap istri paling tinggi sebanyak 263.285 
kasus sedangkan yang terjadi diranah personal (punya hubungan darah ayah, kakak, 
adik, paman) sedangkan dari 16.402 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada 
layanan kekerasan terjadi di ranah personal  tercatat 71% atau 11.729 kasus2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Grafik diatas Laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Data Kekerasan 

terhadap Anak mengalami Penurunan dari Tahun Ke Tahun  
 Sedangkan untuk Laporan yang diterima Komnas Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan selama 2 tahun 

terakhir  mengalami Kenaikan. 

                                                           
1
 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

2
  Data Pengaduan ke Komnas Perempuan tahun 2013 dan Data Periode Januari s/d Oktober 2014 

Tahun 
2012

Tahun 
2013

Tahun 
2014

2637

1032
784

Data kekerasan terhadapa Anak 
selama 3 Tahun Terakhir

Tahun 2013
Tahun 2014

216156 279760

Column1
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KONTEKS SULAWESI SELATAN. 
 
Untuk konteks Sulawesi Selatan belum ditemukan angka  yang pasti berapa jumlah 
kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2014, namun data 
pelaporan kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan di Polrestabes Makassar bisa 
memberikan sedikit gambaran terkait kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi 
Selatan dan terkhusus di Kota Makassar, berdasarkan data  yang dihimpun oleh 
Polrestabes Makassar pada tahun 2014 sejak  januari s/d Oktober kasus kekerasan 
terhadap Anak sebanyak 68 Kasus data tersebut mengalami penurunan dimana pada 
tahun 2013 terdapat 101 kasus3. 
 
Angka tersebut diatas hanya merupakan data kasus kekerasan terhadap Anak yang 
dilaporkan di Polrestabes Makassar belum termasuk laporan  secara keseluruhan di 
institusi Kepolisian seperti Polsek serta laporan dari 24 Kab/Kota  yang ada di Sulsel,  
data tersebut bisa mencapai 3 kali lipatnya belum lagi kasus kasus kekerasan Anak yang 
tidak dilaporkan di institusi penegak hukum, sebagai gambaran perbandingan data dari 
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) 
Polres Wajo pada Periode Januari hingga September 2014 Unit PPA mencatat ada 59 
kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak rincianya 22 kasus kekerasan terhadap 
Anak  disusul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 20 Kasus dan pencabulan serta 
persetubuhan 17 Kasus.4 
 

Tahun 2013 Tahun 2014 
(Periode Januari 

s/d Oktober)

101
68

Data Kekerasan Anak yang dilaporkan 
di Polrestabes Makassar 

    

 Angka tersebut hanya merupakan data kasus kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan di Polrestabes Makassar 

belum termasuk laporan  secara keseluruhan di institusi Kepolisian dan Lembaga layanan lainya data tersebut bisa 

mencapai tiga kali lipatnya   

 sebagai bahan perbandingan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Wajo. 

 

JUMLAH KEJAHATAN  SEKSUAL TERHADAP ANAK MENINGKAT TAHUN 2014 

                                                           
3
  Tribun Timur Makassar Data Penangana Kasus di Polrestabes Makassar. 

4
 . Media online Berita Kota Makassar tgl 17 Nopember 2014 

22
20

17

Data Unit PPA Polres Wajo Periode 
Januari s/d Septeber 2014
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Sepanjang tahun 2014 kasus kekerasan seksual terhadapa Anak masih yang tertinggi dari 
jenis kasus kekerasan lainya baik itu data  yang dihimpun oleh komisi Perlindungan Anak 
Indonesi (KPAI) maupun data yang dihimpun oleh Lembaga layanan Anak lainya seperti 
Komnas Perlindungan Anak, P2TP2A, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) LBH APIK, 
maupun institusi Kepolisian. 

Berdasarkan data dari KPAI  dari total 784 kasus kekerasan seksual Anak, begitupun 
dengan Data dari lembaga Layanan Anak lainya kekerasan terhadap Anak masih 
didominasi kekerasan seksual walaupun secara keseluruhan terjadi Penurunan Kasus 
Kekerasan Anak, justru untuk  jenis kasus kekerasan seksual justru mengalami 
peningkatan dibanding tahun 2013 data pelecehan terhadap anak meningkat mencapai 
525 kasus berdasarkan hasil temuan KPAI sebanyak 90% Anak yang menjadi korban 
berusia sekitar 11 tahun.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Peningkatan Kekerasan seksual Anak dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 Data Nasional yang diterima Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

Adapun untuk Kasus-kasus kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang terjadi di 
Sulsel yang diberitakan oleh beberapa media cetak lokal Sulsel sepanjang tahun 2014  
sebagai berikut : 
 

Tanggal 
kejadian 

Pelaku Korban Jenis Kasus  
 

Modus Pelaku Tempat 
Kejadian  

 
31 Januari 
2014 

AD (40 th) 
PNS Guru SMA 
12 Kota 
Makassar 

Alias Mawar 
(16 th)  

Pemerkosaan Korban yang tidak 
lain adalah 
pamanya sendiri 
tinggal bersama 
korban diancam dan 
diperkosa dilakukan 
sudah beberapa kali 

Rumah Pelaku 

6 Februari 
2014 

Nasir (25 th)  
syahrir (18 th) 
Tahanan 
Polsek Wajo 

HT (25 th) 
Tahanan 
Polsek Wajo 

Pemerkosaan Korban diperkosa 
dalam kamar mandi 
ruang tahanan laki-
laki 

Dalam ruang 
tahanan 
Polsek 

13 Mei 
2014 

Aryanto (19) 
tukang ojek 

Bocah usia (10 
Tahun) 

Pelecehan 
seksual 

Melakukan 
pelecehan seksual 
didalam warnet 

Di Warnet 

22 Mei 
2014, 

Inisial  AN. 
Brigpol satuan 
Reskrim 
Polsek 
Tamalate Kota 
Makassar 

GS (16 Th)  Pemerkosaan 
Anak dibawah 
Umur  

Berpura-pura 
mengantar korban 
selanjutnya 
membawa korban 
ke semaksemak dan 
mulai mengancam 

Jalan Metro 
Tanjung 
Bunga 

Tahun 2013 Tahun 214 Periode Januari s/d 
Oktober 

525
784

Data Kekerasan Seksual Anak Dari tahun 2013 dan 2014  
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dan memperkosa 
korban 

25 Mei 
2014 

Inisial HC. 
Briptu Satuan 
Reserse 
Narkoba 
Polres 
Parepare Kab. 
Parepare  

KS (13 th) RS ( 
12 th) AT (13 
th) DT (14) 
dan YS (14 th) 

Pelecehan dan 
Sodomi 
terhadap lima 
bocah laki-laki 

Mengiming iming 
Korban dengan 
uang Rp. 50.000 

Disebuah 
Hotel di 
Parepare 

26 Mei 
2014 

Inisial PT. 
Purnawirawan 
Polri  

NF (13 th) dan 
tiga korban 
lainya 
disembunyikan 
identitasnya 

Eksploitasi seks 
Anak, 
Pemerkosaan 
dan Traficking 

Menggunakan jasa 
Perantara dan 
memberikan 
bayaran hingga 
jutaan rupiah 

Disebuah 
hotel dijalan 
Landak Baru 
Kota Makassar 

27 Mei 
2014 

Inisial ST 
Aiptu Satuan 
Lalulintas 
Polrestabes 
Makassar 

Inisial RT (21 
th)  

Pelecehan 
Perempuan  

Melakukan Tilang  Pos Lantas 
Flyover Jln. 
AP. Petarani 

4 Juli 2014 Inisial RS (50 
th) Ajudan 
Kepala Dinas 
Perhubungan  
Kab.Gowa 

Inisial bunga 
(siswa kelas 3 
SMK) 

Pelecehan Anak  Korban diajak 
masuk kedalam 
ruangan studio 
dengan alasan 
melihat-lihat situasi 
dan cara kerja, 
namuna pada saat 
didalam studio 
Pelaku mencium 
dan memeluk 
korban 
 

Di dalam 
Studio radio 

8 Agustus 
2014 

Inisial Ad (17 
th) Ar (th17) 
SK (16 Th) Ml 
(16 th) Akb 
(17 th) 
Semuanya  
Pelajar SMA di 
Kab. Pangkep  

Inisial bunga 
(17 th) Siswi 
SMK 

Pemerkosaan 
Anak  

Pelaku berkenalan 
dengan korban 
beberapa hari  
kemudian korban 
diajak bertemu 
pada saat diantar 
pulang ditengah 
jalan pelaku singgah 
dan tiba-tiba 
temanya yang 
empat orang datang 
dan melakukan 
pemerkosaan pada 
korban 
 

Dikebun  

26 
Agustus 
2014 

DM (11 th) 
Seorang murid 
Kelas 5 SD Kel. 
Tombolo Kab. 
Gowa 

12 Bocah yang 
berumur 
antara 8 th s/d 
11 tahun 

Sodomi 
terhadap Bocah 

Melakukan Aksi 
bejatnya pada 
teman 
sepermainanya  
sejak 2013 hingga 
juli 2014 aksinya itu 
dilakukan diberapa 
tempat. 
 

Di dalam 
rumah yang 
berbeda 
beda 

4 
September 
2014 

Frater Paul 
Guru SMP 
Frater 
Makassar 

Menampar 
sebanyak 43 
siswanya  

Kekerasan fisik Farate pau 
menampar 43 siswa 
(satu kelas) karena 
Roster seni budaya 
dan kesenian yang 
diajarkan guru 
tersebut tidak ada  

Di sekolah 
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30 
Oktober 
2014 

Rauf (50 th) SN (16 th)  Pengancaman 
serta 
Pemerkosaan 
terhadap Anak 
Kandung 
sendiri 

Pelaku yang 
ditinggal pergi 
istrinya merantau 
menjadi TKW tidak 
tahan sehingga 
masuk ke kamar 
anaknya meraba-
raba korban setelah 
berteriak dan mau 
melawan Pelaku 
menodong leher 
putrinya dengan 
parang dan 
mengancam akan 
menghabisinya jika 
berteriak 

Di Kamar 
tidur Korban. 

4 
Nopember 
2014 

JF Ayah tiri 
Korban 
 

seorang (pr) 
murid SD Kec. 
Tamalate Kota 
Makassar 

Pencabulan  Korban dicabuli 
sehingga kesakitan 
pada saat buang air 
kecil 

Dirumah 
Korban 

3 
Desember 
2014 

Sebanyak 11 
orang Siswa 
SMA  

Inisial AS  (16 
th) 

Pemerkosaan 
yang 
mengakibatkan 
korban Hamil 

Setelah berkenalan 
dan menjalin 
hubungan dengan 
salah satu pelaku 
korban diajak ke 
suatu tempat 
sampai dia dibawa 
ke salah satu kos  
kemudian korban 
ditarik kedalam 
kamar selanjutnya 
dua orang menutup 
pintu dan 
melakukan 
pemerkosaan 

Di rumah kos 
salah satu 
pelaku 

16 
Desember 
2014 

Fajar bin Muh. 
Nurung (26 
th) Guru 
Honorer SD 
Negeri 146 
Raddae 
Sengkang Kab. 
Wajo 

12 orang 
Murid SD 
semuanya 
adalah Murid-
muridnya 
sendiri 

Pencabulan  Korban disuruh 
menghadap kepada 
pelaku di 
perpustakaan 
sekolah didalam 
ruangan pelaku 
menyuruh korban 
memijat bagian 
vitalnya dan setelah 
itu mencabuli 
Korban 

Di 
perpustakaan 
Sekolah 

 

PELAKU KEKERASAN SEKSUAL KEBANYAKAN MASIH KATEGORI ANAK 

Berdasarkan tabel diatas sepanjang tahun 2004 dari total 15 kasus terdapat 13 Kasus 
kekerasan terhadap Anak dan hanya ada 2 kasus kekerasan terhadap  perempuan 
dimana rata-rata adalah Kasus Kekerasan seksual dimana mayoritas korbanya adalah 
Anak Perempuan, hanya ada 2 kasus kekerasan seksual yang menimpa Perempuan 
dewasa selebihnya dalam rentang usia 10 tahun sampai 15 tahun dimana jumlah  Anak 
yang menjadi korban kejahatan seksual  sebanyak 38 orang dimana kebanyakan pelaku 
kejahatan seksual masih kategori Anak. 

Untuk kekerasan seksual terhadap Anak  kebanyakan terjadi di lingkungan Sekolah, 
rumah dan tempat bermain sedangkan pelaku kekerasan terhadapa anak adalah orang 
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terdekat korban seperti Guru, teman sekolah bahkan keluarga korban (Ayah kandung, 
Ayah tiri, paman korban) sementara 3 kasus kekerasan seksual pelakuya adalah Anggota 
Kepolisian. 

Untuk Kasus-kasus kekerasan seksual yang sempat menyita perhatian publik adalah 
pelaku kekerasan seksual dimana pelakunya adalah Anggota Kepolisian  ada 3 kasus 
kekerasan seksual dimana pelakunya adalah anggota kepolisian dimana 2  berada 
diwilayah Makassar dan 1 diwilayah Kota Parepare, Rangkaian kasus pelecehan dan 
pemerkosaan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian yang sempat heboh diberitakan 
yaitu : 

 Kasus Brigpol AN. Anggota Reskrim Polsek Tamalate terhadap GS (16 th) dengan 
modus menawarkan tumpangan kepada korban berpura-pura mau mengantar 
selanjutnya membawa korban ke semak-semak mengancam korban dengan pistol 
kemudian memaksa korban untuk membuka pakaianya namun korban berhasil 
melarikan diri tampa pakain dan meminta pertolongan kepada warga yang ada 
disekitar TKP. 

 
 Briptu HC Satuan Reserse Narkoba Polres parepare melakukan sodomi kepada 5 

bocah disebuah hotel dikota parepare mengiming iming korban dengan uang Rp 
50.000, 

 
 Aiptu ST satuan Lalulintas Polrestabe Makassar melakukan pelecehan kepada 

perempuan yang ditilang awalnya terjadi tawar menawar untuk denda tilang 
pelanggaran karena tidak terjadi kesepakatan pelaku akhirnya menawarkan solusi 
dimana saat itu Pelaku berusaha memegang daerah sensitif tubuh korban. 

Untuk kasus-kasus tersebut diatas dalam perkembanganya tidak ada informasi lebih 
lanjut sejauh mana penanganan hukumnya, apakah Oknum Anggota Kepolisian yang 
menjadi pelaku kekerasan seksual diatas dilakukan proses Penegakan  hukum yang 
betul-betul bisa memberikan keadilan bagi Korban mengingat pelaku adalah Oknum 
anggota kepolisian sehingga harus ada sangsi yang tegas yang berujung pada pemecatan 
sebab perbuatan oknum anggota Kepolisian tersebut telah mencoreng citra kepolisian. 

Namun belajar dari kasus-kasus sebelumya yang melibatkan Anggota Kepolisian untuk 
dilakukan proses penegakan hukum sangat sulit karena selalu ada kecenderungan 
institusi kepolisian melakukan perlindungan kepada Anggotanya walaupun  jelas-jelas 
telah melakukan perbuatan kriminal sebagai contoh untuk kasus yang di Advokasi LBH 
Makassar sendiri tampa adanya kampanye dan desakan yang terus menerus kepada 
kepolisian sulit korban mendapatkan keadilan, sehingga untuk kasus tersebut diatas bisa 
jadi tidak dilakukan proses penegakan hukum sampai tingkat pengadilan sehingga 
korban sama sekali tidak mendapatkan keadilan dan oknum anggota kepolisian tersebut 
sama sekali tidak mendapatkan sangsi pidana. Hal tersebut semakin diperparah dengan 
sulitnya mendapatkan Akses informasi terkait penanganan kasus-kasus yang melibatkan 
Oknum Anggota Kepolisian. 

 

JUMLAH PENGADUAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN  DI 

LBH MAKASSAR MENINGKAT 

Pada tahun 2014 LBH Makassar menerima Pengaduan  sebanyak 8 Pengaduan Kasus 
kekerasan terhadap Anak, 12 Pengaduan Kasus kekerasan terhadap Perempuan, untuk 
jumlah pengaduan Kasus kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di LBH Makassar 
mengalami peningkatan jumlah pengaduan dimana pada tahun 2013 jumlah kasus 
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kekerasan terhadap Anak dan Perempuan sebanyak 11 Kasus sedangkan pada tahun 
2014 meningkat menjadi  20 Kasus. 

Adapun untuk jenis Kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima di LBH 
Makassar pada tahun 2014, yaitu 9 Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 2 
kasus kekerasan dalam pacaran sedangkan untuk kasus kekerasan sebanyak 1 kasus  
sedangkan kasus kekerasan  terhadap Anak sebanyak 5 kasus kekerasan fisik, 1 kasus 
diskriminasi ditempat pendidikan, 2 kasus pelecehan seksual, 1 kasus mempekerjakan 
anak menjadi kurir sabu-sabu5.  

  

Berdasarkan Grafik diatas Pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di LBH Makassar mengalai peningkatan 

Untuk  Kasus Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan pengaduan dan jenis kasus 
yang diterima lebih banyak didominasi Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga, 
sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap Anak lebih banyak kasus kekerasan Fisik, 
hanya ada 2 kasus kekerasan seksual yang diterima oleh LBH sepanjang tahun 2014, 
meskipun secara umum Kasus-kasus kekerasan seksual di Sulsel mengalami peningkatan 
jumlah namun untuk jumlah pengaduan yang diterima oleh LBH Makassar masih sangat 
kurang. 

Sementara untuk kasus-kasus KDRT kebanyakan alasan perempuan melakukan 
pengaduan di LBH disebabkan adanya kekerasan fisik yang dialami dalam rumah tangga 
sehingga perempuan memilih untuk memutuskan hubungan Perkawinan karena sudah 
tidak tahan dalam rumah tangga karena adanya kekerasan fisik yang dialami secara 
berulang, selain kekerasan Fisik juga disebabkan adanya  Penelantaran suami terhadap 
istri dengan tidak memberikan nafkah hidup selama bebulan-bulan.  

Sementara untuk kasus kekerasan fisik terhadap Anak, berdasarkan pengaduan yang 
masuk di  LBH Makassar kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah dan  pelaku kekerasan 
tidak lain adalah gurunya sendiri, lingkungan sekolah yang dianggap sebagai tempat yang 
aman untuk anak justru dilingkungan sekolah Anak sering mengalami kekerasan dan 
lebih memprihatinkan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan sekolah, seperti 
Kasus yang terjadi  di SD Negeri 146 Raddae Sengkang Kab. Wajo dimana yang menjadi 
korbanya sebanyak 12 orang yang tak lain adalah murid-muridnya sendiri. 

 

 

                                                           
5
 Data Simpensus LBH Makassar tahun 2014 
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KORBAN KEKERASAN SEKSUAL KURANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.  

Berdasarkan pengalaman Advokat Publik LBH Makassar selama tahun 2014 dalam 
melakukan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual, Aparat Penegak 
hukum Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum di semua tingkatan tidak punya 
perspektif perlindungan korban, sebagai contoh Korban Pencabulan yang terjadi 
menimpa MRM (5 th) Jenis kelamin Perempuan  warga kelurahan Sudiang Raya Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar korban Pencabulan orang dewasa yang tidak lain adalah 
tetangganya sendiri yang menyebabkan selaput darah korban robek dan Alat vitalnya 
mengalami pendarahan dan korban mengalami kesakitan dan harus dirawat di RS. 
namun Kepolisian Sektor Biringkanaya yang menangani kasus ini tidak melakukan 
penahanan kepada Pelaku yang sudah menjadi tersangka. 

Kasus NH (16 th) Siswi kelas 11 SMA di Kab. Gowa juga bisa memberikan gambaran 
dimana Korban kekerasan seksual kurang mendapatkan perlindungan Hukum dan 
keadilan, NH adalah korban Pemerkosaan dimana pelakunya Laki-laki dewasa, sebelum 
melakukan pemerkosaan Korban diberi obat yang mengakibatkan korban mengantuk 
mengalami pusing setelah korban sadar dari pingsang menemukan diri korban sudah 
berganti pakaian dalam kasus NH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa 
Kab. Gowa hanya menuntut terdakwa  7 tahun 6  bulan penjara sementara denda sebesar 
100 juta rupiah dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 
2002 Terntang Perlindungan Anak dengan Ancaman Maksimal 15 Tahun Penjara denda 
paling banyak 300 juta rupiah paling sedikit 60 juta rupiah, putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan 5 tahun penjara dan denda sebesar 60 juta 
rupiah. 

Belum lagi kasus yang menimpa RH (9 th) jenis kelamin Laki-laki Murid Kelas 3 SD 
Tamalanrea, yang diduga mencabuli  adik kelasnya sendiri, dimana Polsek Tamalanrea 
dalam menangani kasus ini sama sekali mengabaikan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak 
yang dijamin dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang sistem Perlindang 
Anak dimana RH pada saat itu diduga sebagai pelaku pencabulan langsung dijemput dari 
sekolahnya oleh Penyidik kepolisian Sektor biringkanaya dan kemudian dibawa ke 
Polsek tampa didampingi oleh orang tua dan Pendamping Anak, pada saat RH 
dipertmukan sama sekali korban RH ternyata bukanlah pelaku pencabulan, namun 
karena RH sudah pernah dihadapkan dikepolisian dan namanya sudah terlanjur tersebar 
dilingkungan sekolah walaupun RH bukan pelaku pencabulan berdasarkan hasil 
pemeriksaan tapi RH sudah mendapat stigma dari teman-teman sekolahnya. 

Dalam Kasus RH karena adanya Penanganan Hukum terhadap Anak oleh Aparat 
penegakan hukum yang mengabaikan prinsip prinsip perlindungan Anak dan setelah 
peristiwa itu RH merasa malu sehingga sudah tidak mau lagi pergi ke sekolah karena 
sering di olok-olok oleh teman sekolahnya stigma tersebut sudah terlanjur melekat pada 
RH, selain RH keluarganya juga ikut mendapat stigma dari lingkungan tempat tinggalnya 
karena adanya pemberitaan di media cetak yang tidak melindungi privasi Anak 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, pemberitaan di 
medis massa hanya identitas nama Anak yang  di inisialkan namun nama sekolah dan 
kelasnya sama sekali tidak disamarkan sehingga pemberitaan tersebut menimbulkan 
penderitaan psikis kepada Korban dan keluarga korban, identitas nama Anak yang 
disamarkan namun untuk identitas Alamat rumah, sekolah  ditulis secara lengkap sering 
terjadi dalam pemberitaan kasus-kasus Anak hal tersebut tentu melanggar Pasal 64 
Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Aparat Penegak hukum sulit 
menjerat pelaku kekerasan yang tidak lain adalah suami pelapor, dimana Penegak hukum 
selalu beralasan tidak cukup alat bukti penganiayaaan karena  Penyidik selalu mencari 
alat bukti Visum untuk menjerat pelaku kekerasan KDRT  sementara mayoritas korban 
KDRT  antara waktu pengaduan dan terjadinya peristiwa penganiayaan sudah 
berlangsung lama sehingga untuk bukti visum jarang  ada dalam kasus-kasus KDRT. 
Sehingga Aparat Penegak hukum menyarankan kepada korban untuk rujuk dan kalau 
tidak bisa rujuk kembali disarankan untuk mengajukan Gugatan Perceraian guna 
menghindari kekerasan yang terus terjadi dialami oleh Perempuan korban KDRT,  

Untuk kasus KDRT APH  selalu merujuk kepada Alat Bukti Konvensional dalam KUHAP 
tidak merujuk kepada Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
dimana saksi Korban dan bukti petunjuk sudah bisa dijadikan alat bukti untuk menjerat 
pelaku kekerasan dalam rumah tangga.   
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

Berangkat dari kondisi penegakan hukum dan HAM yang telah diuraikan tersebut di atas, 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bahwa Potret penegakan hukum dan HAM tahun 2014 mengambarkan adanya 
anomali dari Negara lewat Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam konteks 
HAM. Sebagai pemangku kewajiban, sikap anomali ditunjukkan oleh  pemerintah 
lewat sikap keanehan atau ketidaknormalan dalam dari negara dalam melayani warga 
dan perlindungan terhadap warganya. Upaya yang ada hanya dilatari oleh pencitraan 
dan untung sendiri.  Untuk itu diperlukan kesriusan dari negara lewat pemerintah 
dalam penegakan hukum dan HAM lewat aksi nyata; 

2. Masih terjadinya pembatasan kebebasan warga sipil dan pelanggaran hak Ekosob 
yang berdampak pada kemiskinan struktural dan pembatasan akses terutama bagi 
masyarakat marjinal (buruh, petani, nelayan dan miskon kota). Dalam mengurai 
persoalan dan mengurangi kesenjangan tersebut perlu mendorong kebijakan 
pemerintah termasuk pemerintah Sulsel yang lebih manusiawi, berkeadilan dan 
melindungi masyarakat miskin dan kelompom rentan.. Tidak terkecuali perubahan 
kultur dan prilaku birokrasi dan aparat penegak hukum yang pro poor dan berwatak 
sipil. 

3. Praktek aparat negera dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang cenderung 
melanggarn HAM serta prilaku korupsi dan mafia peradilan (judicial courruption) 
perlu terus menjadi lawan bersama. Penguatan institusi negara, reformasi birokrasi 
dan dan penguatan lembaga penegak hukum tidak harus sejalan dengan penguatan 
masyarakat. Hal ini penting agar perubahan tidak boleh hanya  berharap datangnya 
dari negara/pemerintah yang sampai hari ini belum juga nampak dalam wujud 
kesejahteraan dan keadilan. 

 
Makassar, 24  Desember 2014 

 

LBH MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


