


LBH Makassar
Jl. Pelita VI, Blok A.34  No. 9, Makassar 90222
Telp. (0411) 448 215
Website : http://lbhmakassar.org/
Email : lbhmks.ylbhi@gmail.com

Media Sosial:
https://www.facebook.com/pages/Lembaga-Bantuan-Hukum-LBH-Makassar/
https://twitter.com/@lbh_makassar 

Tim Penyusun
Suharno, SH.
Muhammad Haedir, SH.
David Fau, SS.
Edy Kurniawan, SH.
A. Haerul Karim, SH.
Abdul Azis Dumpa, SH.
Aulia Susantri, SH., MH.
Alie Rahangiar, SH.

Penyunting
Suharno, SH.
David Fau, SS.

Editor 
Haswandy Andy Mas, SH.
David Fau, SS.

Sumber Data:
Bidang Riset dan Pendokumentasian LBH Makassar - Simpensus 

Cover
Rezky Pratiwi, SH.

LBH Makassar
2016



CATATAN AKHIR TAHUN 2016,
LBH MAKASSAR

Keadilan & Demokrasi 
Tahun 2016 
Negara Balik Badan

Refleksi Penegakan Hukum, HAM & Demokrasi 
di Sulawesi Selatan



STRUKTUR DAN KOMPOSISI ORGANISASI
LBH MAKASSAR, Tahun 2016

Direktur : Haswandy Andy Mas, SH.*

Deputy Bidang Penanganan Kasus : Syafruddin J. Marappa, SH.*
Deputy Bidang Riset dan Pendokumentasian: Suharno, SH.*
Deputy Bidang PSDHM : Muhammad Haedir, SH.*
Deputy Bidang Monitoring dan Evaluasi: A. Muhammad Fajar Akbar, SH.*
Deputy Bidang Internal dan Bendahara: Yohana Yunita, SE.

Kasir : Nursana 
Divisi Informasi dan Dokumentasi : David Fau, Ss.
Administrasi dan Kesekretariatan: Ratna Kahali, SH.*
Office Boy dan Penjaga Malam: Jamal 

Staf Pembela Umum/ Advokat Publik
- Edy Kurniawan, SH. * (Isu Tanah dan Lingkungan) 
- Firmansyah, SH. * (Isu Tanah dan Lingkungan)
- Alie Rahangiar, SH. (Isu Buruh dan Miskin Kota)
- A. Haerul Karim, SH. * (Isu Anti Korupsi dan Mafia Peradilan)
- Abdul Azis Dumpa, SH. * (Isu Anti Kekerasan dan Kebebasan Berekspresi)
- Aulia Susantri, SH., MH. * (Isu Perempuan dan Anak)
- Ayu Khusnul, SH. * (Isu Perempuan dan Anak)

Asisten Staf Pembela Umum
- Ahmad Efendi Kasim, SH. * 
- Muhammad Ridwan, SH. *
- Rezky Pratiwi, SH. 

*) Advokat

iv



Eksistensi LBH Makassar terus dipertahan-
kan sebagai organisasi Masyarakat Sipil yang 
bergerak pada layanan publik dengan fokus 

isu Penegakan Hukum, HAM & Demokrasi yang 
secara konsisten menerapkan sistem regenerasi 
kepemimpinan dan pengkaderan. Sejak berdirin-
ya tahun 1983 hingga saat ini, LBH Makassar telah 
melalui proses suksesi (penggantian) Direktur secara 
demokratis sebanyak 7 (tujuh) kali. Dimulai dari M. 
Ilyas Amin (Periode 1983-1986), A. Rudiyanto Asapa 
(Periode 1986-1992), Nasiruddin Pasigai (Periode 
1993-1996), Mappinawang (Periode 1997-2003), M. 
Hasbi Abdullah (Periode 2004 – 2007), Abdul Mut-
talib, SH. (Periode 2007-2011) dan Abdul Azis (2011-
2016). 

Pada tanggal 2 Mei 2016, LBH Makassar kembali 
mendeklarasikan diri sebagai suatu lembaga kader 
yang Demokratis. Melalui proses pemilihan oleh 
seluruh Staf dan Karyawan, telah terpilih Sdr. HAS-
WANDY ANDY MAS, SH. sebagai Direktur LBH Makas-
sar periode tahun 2016 – 2019 yang telah disahkan 
berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YLB-
HI, Nomor: 10/Skep/YLBHI/V/2016, tanggal 18 Mei 
2016. Pasca disahkannya kepemimpinan yang baru, 
LBH Makassar telah menyusun Susunan Personalia 
dan Struktur Organisasi Periode 2016 – 2019. Selan-
jutnya kepengurusan LBH Makassar kali ini langusng 
menjalankan aktivitas dan mandat organisasi seba-
gaimana mestinya. 

Meskipun di tahun ini pula, LBH Makassar mengala-
mi duka yang mendalam karena salah seorang Staf 
Pembela Umum yang terbaik, Kepala Koordinator 
Bidang Anti Korupsui dan Mafia Peradilan, Alm, MU-
HAJIR TAHIR, SHi. meninggal dunia pada hari Jumat, 
22/02/2016, akibat terkena serangan demam berd-
arah yang dideritanya. Almarhum MUHAJIR TAHIR, 

SHi, dikenal sebagai sosok Pemikir dan Pekerja Ban-
tuan Hukum yang murah senyum meskpun tetap kri-
tis dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan 
tugas. Sebelum meninggal, Almarhum mengemban 
tugas sebagai Penanggung Jawab beberapa kasus 
yang ditangani LBH Makassar, salah satunya adalah 
sebagai Penanggung jawab dan Tim Penasihat Hu-
kum - Kasus Kriminalisasi Ketua KPK, Dr. Abraham 
Samad di Makassar. Al-Fatihah untuk Almarhum 
MUHAJIR TAHIR, SHi. 

LBH Makassar, dari tahun-tahun sebelumnya men-
emukan lambannya proses administrasi sistem per-
adilan pidana yang berdampak terhadap penundaan 
pembebasan Terpidana atau pemenjaraan yang mel-
ampaui batas waktu.  Advokat Publik LBH Makassar 
harus melakukan upaya untuk mendorong percepa-
tan administrasi dalam rangka membebaskan Klien-
nya dari sutau Pemenjaraan yang tidak sah.

Di tahun 2016 LBH Makassar juga melihat masih 
ada kecenderungan aparat hukum penegak hukum 
pidana, dalam hal ini institusi Kepolisian, Kejaksaan 
dan Pengadilan, yang mengekspolitasi kewenangan 
penahanan terhadap tersangka/terdakwa dan huku-
man pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana 
serta kelambanan administrasi sistem peradilan pi-
dana, tentunya berkontribusi terhadap tingkat ke-
padatan penjara dan pastinya berdampak terhadap 
beban anggaran Negara yang harusnya dapat diper-
gunakan untuk peningkatan layanan sosial seperti 
kesejahteraan sosial, akses terhadap pelayanan kes-
ehatan, pendidikan dan pekerjaan bagi Masyarakat 
Miskin dan marginal lainnya yang akan berkon-
tiribusi terhadap berkurangnya perilaku kriminal 
masyarakat.1 Data dalam CATAHU ini sekaligus men-
unjukkan bahwa akses masyarakat terhadap keadi-
lan khususnya Layanan Bantuan Hukum merupakan 

P r a k a t a

1 Lihat “Panduan tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara, Seri Panduan Pengadilan Pidana”, UNODC, 2013.
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salah satu solusi penting un-
tuk mengurangi tingkat kepa-
datan dalam Penjara.2 

Tingginya tingkat permoho-
nan bantuan hukum setiap 
tahunnya dan sadarnya akan 
pentingnya Layanan Bantuan 
Hukum bagi Masyarakat Mis-
kin dan Marginal lainnya (Di-
fabel, Komunitas Adat, Aliran 
Agama dan Etnis Minoritas 
tertentu, LGBT, dan komuni-
tas lainnya) serta petingnya 
dalam peningkatan kualitas 
layanan, maka dalam rentang 
waktu sejak tahun 2013 sam-
pai 2016 LBH Makassar telah 
berhsil meningkatkan jumlah 
Advokat Publik yang bersedia memberikan layanan 
bantuan hukum secara full-time.3

Dari keseluruhan kasus-kasus yang ditangani terse-
but, terdapat 86 kasus struktural yang berdimensi 

Publik dan dugaan pelang-
garan HAM, dimana Nega-
ra terkesan abai terhadap 
tanggungjawabnya dalam 
penghormatan, perlind-
ungan, dan pemenuhan 
Hak-hak dasar dan Asasi 
warganya. Sikap abai dari 
Negara inilah yang dalam 
Catatan Akhir Tahun 2016 
ini, kami sebut sebagai sikap 
-“Balik Badan”. Sikap “balik 
badan” ini dapat digambar-
kan sangat jelas dan leng-
kap dalam Analisis terhadap 
kasus-kasus struktural yang 
ditangani LBH Makassar di 
tahun 2016 ini pada Bab III 
dalam Catatan Akhir Tahun 

LBH Makassar kali ini. Catatan Akhir Tahun ini, seka-
ligus dapat sedikit memberikan gambaran terkait 
situasi penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi di 
Sulawesi Selatan di tahun 2016, yang tidak jauh ber-
beda dengan situasi tahun-tahun sebelumnya.  

Direktur LBH Makassar

2 Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Kongres Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, yang diseleng-
garakan di Salvador, Brasil pada tahun 2010, berjudul "Strategi dan Praktik Terbaik terhadap Kepadatan di Lembaga Pemasyaraka-
tan".
3 Jumlah Advokat yang memenuhi syarat UU Advokat pada tahun 2013 adalah berjumlah 2 orang, kemudian bertambah menjadi 
12 Orang sejak tahun 2015 dan meningkat menjadi 15 orang di tahun 2016.

“... terdapat 86 kasus 
struktural yang berdimensi 

Publik dan dugaan pel-
anggaran HAM, dimana 

Negara terkesan abai 
terhadap tanggung-

jawabnya dalam peng-
hormatan, perlindungan, 
dan pemenuhan Hak-hak 
dasar & Asasi warganya. 
Sikap abai dari Negara 

inilah yang dalam Cata-
tan Akhir Tahun 2016 ini, 

kami sebut sebagai sikap 
Balik Badan”
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LAYANAN BANTUAN HUKUM 
BAGI SI MISKIN & TERMARJINALKAN



Berdasarkan bentuk layanan bantuan hukum, 
LBH Makassar memberikan layanan secara 
litigasi terhadap 130 kasus, dan 25 kasus 

dilayani dengan metode non-litigasi (mediasi dan 
negosiasi). Sementara 53 kasus lainnya dilayani den-
gan memberi konsultasi. Dilihat dari jenis perkara, 
LBH Makassar menangani 110 kasus perdata, 93 
kasus pidana dan 5 kasus TUN. Jika lebih didetilkan, 
baik antara bentuk dan jenis perkara yang disebut 
sebelumnya, dari 130 layanan litigasi yang diberikan, 
terdapat 69 kasus pidana, 56 kasus perdata dan 5 
kasus TUN. Sementara dari 25 layanan non-litigasi, 7 
kasus pidana dan 18 kasus perdata. Dari 53 layanan 

konsultasi yang diberikan, 17 kasus pidana, dan 36 
kasus perdata.

Berdasarkan sifat kasusnya, LBH Makassar men-
dampingi 86 kasus struktural dan 122 kasus non-
struktural. Dari 86 kasus struktural, 41 kasus adalah 
pidana, 41 kasus perdata dan 3 kasus TUN; sementa-
ra pelayanan yang diberikan terhadap kasus-kasus 
struktural tersebut, 66 kasus didampingi secara liti-
gasi, 12 kasus dengan upaya non-litigasi, dan 8 kasus 
dilayani dengan memberikan konsultasi hukum. Dis-
amping itu, dari 122 kasus non-struktural, terdapat 
52 kasus pidana, 68 kasus perdata dan 2 kasus TUN. 
Dalam pendampingannya, 64 kasus didampingi se-
cara litigasi, 13 kasus secara non-litigasi dan 45 kasus 
dengan konsultasi.

Dari 208 permohonan bantuan hukum yang diteri-
ma, dilihat dari usia dan jenis kelamin, LBH Makas-
sar telah melayani 566 pencari keadilan, yakni 476 
orang berusia dewasa (285 laki-laki dan 191 perem-
puan), dan 90 orang anak-anak (49 laki-laki dan 41 
perempuan). Sementara itu kasus berbasis individu 
berjumlah 187 kasus (90%) dan 21 kasus (10%) ber-
bentuk kelompok.

Layanan Bantuan Hukum 
Bagi Si Miskin & Termarjinalkan

A. Jumlah Permohonan & Layanan Bantuan Hukum LBH Makassar berdasarkan Klasifikasi 
Kasus yang Ditangani

4 Data permohonan ini berdasarkan permohonan yang mendatangi langsung kantor LBH Makassar dan belum termasuk layanan 
konsultasi hukum di lapangan dan melalui sosial media

Terhitung sejak awal  
Januari hingga akhir  

Desember 2016,  
LBH Makassar telah  

menerima 220 permohonan 
bantuan hukum, dimana 
208 kasus diterima dan 12 

lainnya ditolak.4

“

B. Grafik Layanan Bantuan Hukum LBH Makassar

Permohonan Layanan Bantuan Hukum 
LBH Makassar Tahun 2016

2



Bentuk Layanan & Jenis Perkara yang 
Diterima Tahun 2016

Bentuk Layanan Bantuan Hukum 
LBH Makassar Tahun 2016

B a g i a n  I

Sifat Kasus yang Ditangani di Tahun 2016

Layanan Bantuan Hukum bagi si Miskin & Termajinalkan
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Profil Pencari Keadilan LBH Makassar 
Tahun 2016

Pencari Keadilan Berbasis Bentuknya 
Tahun 2016
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B a g i a n  I

Kasus Struktural
Basis Isu dan HAM

Layanan Bantuan Hukum bagi si Miskin & Termajinalkan

berjuang 
bersama 
LBH Makassar
www.lbhmakassar.org



Bagian 
Kedua
KONDISI PENEGAKAN HUKUM, 
HAM & DEMOKRASI 
DI SULAWESI SELATAN



Reklamasi dengan pola 
penimbunan laut 
(pengurugan) di pesi-

sir Makassar telah memberan-
gus ruang hidup masyarakat 
pesisir kota Makassar. Keg-
iatan reklamasi yang selama ini 
terjadi telah berdampak seri-
us pada kerusakan ekosistem 
wilayah pesisir di sekitarnya 
dengan adanya perubahan 
fisik bentang alam dan kondisi 
lingkungan, menghilangkan 
ekosistem pesisir dan laut, 
meningkatkan potensi banjir 
dan genangan, serta perma-
salahan sosial ekonomi dan 
sumber daya alam lainnya.5 

Di tahun 2012, sejak pemerintah kota Makassar 
mengumumkan proyek reklamasi di kawasan pesi-
sir Makassar, disebutkan terdapat 14 (empat belas) 
perusahaan dan investor yang akan terlibat dalam 
untuk membangun sejumlah megaproyek di pesisir 
pantai tersebut, yang mana membentang dari kelu-
rahan Untia, Biringkanaya, hingga kelurahan Barom-
bong, Tamalate.6 Ke-empat belas perusahaan yakni: 
PT Laburino, PT Vacra Artha Manika, PT Pelaksana 
Jaya Mulia, PT Sinar Amali Pratama, PT Asindo; PT 
Mariso Indoland, PT Puncak Bumi Gemilang, PT 
Megasurya Nusalestari, PT Central Cipta Bersama, 
PT Tunas Karya Bersama, PT Kibar Makassar Bisn-

islan, PT Bosowa Property, 
Center Point of Indonesia, dan 
PT GMTD Tbk.7 Megaproyek 
Center Point of Indonesia, 
yang berlokasi tepat di depan 
pantai losari, dilaksanakan 
oleh Ciputra Group melalui 
anak perusahaannya, PT Cipu-
tra Surya Tbk dan PT Yasmin 
Bumi Asri dalam bentuk ker-
jasama operasi (joint opera-
tion).8

Sejak awal aktivitas penguru-
gan oleh pihak swasta ini telah 
menyalahi prosedur hukum. 
Namun, bukannya mendapat-
kan penolakan, justru pemer-
intah ikut andil dan terlibat 

secara langsung untuk melakukan komersialisasi 
wilayah pesisir. Terbukti dengan adanya legitimasi 
secara hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Makassar, Perda tersebut merupakan bentuk 
legitimasi hukum untuk dilakukan komersialisasi ru-
ang publik dengan kegiatan reklamasi seluas 4.500 
hektar diwilayah pesisir Pantai Makassar.  Dalam 
Perda tersebut, disebutkan kawasan yang akan di-
peruntukan sebagai lokasi reklamasi diantaranya 
: kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah keca-
matan Tallo,  Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mari-
so, dan sebagian wilayah kecamatan Tamalate.9

Reklamasi, Memeberangus Ruang Hidup  
Masyarakat Pesisir Makassar

A.

5 Keterangan Ahli Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Pesisir pada sidang gugatan reklamasi Centre Point of Indonesia tanggal 31 Mei 
2016
Salah satunya terjadi di Pulau Lae-lae, selanjutnya baca: Reklamasi CPI: Penelusuran Fakta di PUlau Lae-lae – Hilangnya Sumber 
Penghidupan Nelayan, http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/reklamasi-cpi-penelusuran-fakta-di-pulau-lae-lae-hilangnya-sum-
ber-penghidupan-nelayan/, diakses pada 1 Desember 2016
6 14 Investor Reklamasi 35 Km Pantai Makassar, tribunnews.com, 2012, http://www.tribunnews.com/regional/2012/12/18/14-
investor-reklamasi-35-km-pantai-makassar diakses pada 5 Desember 2016
7 Inilah 14 Perusahaan Penimbun Laut Makassar, tribunnews.com, 2012, http://makassar.tribunnews.com/2012/12/17/inilah-
14-perusahaan-penimbun-laut-makassar diakses pada 5 Desember 2016
8 Resmi, Megaproyek “Center Point of Indonesia” jatuh ke tangan Ciputra, kompas.com, 2015, http://properti.kompas.com/
read/2015/05/15/073946721/Resmi.Megaproyek.Center.Point.of.Indonesia.Jatuh.ke.Tangan.Ciputra diakses pada 5 Desember 2016
9 Pasal 75 Kawasan Peruntukan Ruang Reklamasi, Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
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Reklamasi ini telah mendapat penolakan dari sejum-
lah kalangan dan kelompok masyarakat sipil. Beber-
apa diantaranya dari organisasi Wahana Lingkungan 
Hidup (Walhi), para aktivis pegiat lingkungan dan 
Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dibidang 
hukum dan HAM. Walaupun adanya penolakan 
tersebut, pemerintah daerah Sulawesi Selatan tetap 
bersikeras melanjutkan proyek pengerjaan reklam-
asi dengan dalih mitigasi bencana.10

Pemerintah provinsi Sulsel 
sebelumnya melakukan 
reklamasi dengan skema 
menggunakan dana 
APBD dan APBN untuk 
pembangunan Proyek 
Centre Poin Indonesia 
(CPI), Pembangunan 
mega proyek tersebut 
telah menyerap APBD 
mencapai 164 miliar se-
lama 6 tahun sejak dimulai 
secara bertahap sejak 2009,11 

sedangkan untuk anggaran yang 
diharapkan dari APBN ternyata dalam per-
jalannya tidak pernah terealisasi dana dari Pusat.12 

 CPI yang merupakan mega proyek yang diinisisi oleh 
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang dibangun 
di Delta barat Pantai Losari melalu reklamasi seluas 
157 hektar, selanjutnya dalam kawasan tersebut akan 
dibangun Pusat bisnis, perkantoran, pusat hiburan, 
lapangan Golf hingga istana Kepresidenan (wisma 
Negara). Bahkan pada perjalanan megaproyek ini, 
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia ber-
sama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Su-

lawesi Selatan, telah melaporkan ke KPK atas ad-
anya dugaan korupsi dalam pengerjaan reklamasi 
Center Point of Indonesia, sebesar Rp 15 Triliun.13

Karena munculnya berbagai kritik  dari DPR terkait 
Penggunaan Anggaran APBD untuk proyek reklama-
si dan desakan dari Masyarakat sipil, DPR menghen-
tikan penggunaan APBD untuk Proyek Reklamasi14 

dan sejak tahun 2015 Pemerintah provinsi 
Sulsel menggandeng swasta untuk 

melanjutkan proyek pemban-
gunan CPI dan bekerjasama 

dengan PT Yasmin Bumi 
Asri dengan klausul 
perjanjian 50 hektar 
akan diserahkan ke 
Pemprov  selebihnya 
diserahkan ke PT Yas-

min Bumi Astri dan 
akan dikembangkan 

untuk pembangunan ka-
wasan terintegrasi, pada 

tahun yang sama PT Yasmin 
sebagai Pemegang izin Reklamasi 

kembali bekerjasama dengan PT Ciputra Gra-
ha untuk Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.

Sejak dulu wilayah Pesisir Makassar khususnya 
Wilayah pesisir kecamatan Mariso sudah men-
jadi perebutan para mafia tanah yang bersekong-
kol dengan Birokrat Pemerintah untuk meng-
klaim tanah tanah garapan Warga dengan cara 
memanipulasi warga penggarap, wilayah yang 
dulunya masih berupa tambak kemudian dit-
imbun menjadi tanah daratan, menurut kesak-
sian warga sejak tahun 2000 hampir seluruh la-

10 Direktur YKL: Reklamasi Pesisir Makassar untuk Mitigasi Itu Keliru, pojoksulsel.com, 2016, http://sulsel.pojoksatu.id/
read/2016/04/26/direktur-ykl-reklamasi-pesisir-makassar-untuk-mitigasi-itu-keliru/ diakses pada 5 Desember 2016
11 Penggunaan APBD Sulsel di Proyek CPI Ditelisik, kabar24.bisnis.com, 2015, http://kabar24.bisnis.com/read/20150525/78/436888/
penggunaan-apbd-sulsel-di-proyek-cpi-ditelisik diakses pada 5 Desember 2016
12 Koalisi masyarakat adukan Gubernur Sulsel soal reklamasi di Makassar, merdeka.com, 2016, https://www.merdeka.com/peris-
tiwa/koalisi-masyarakat-adukan-gubernur-sulsel-soal-reklamasi-di-makassar.html diakses pada 5 Desember 2016
13 Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun, Makassar.tribunnews.com, 2016, http://makassar.
tribunnews.com/2016/04/26/dugaan-korupsi-reklamasi-cpi-masuk-ke-kpk-kopel-potensi-kerugian-negara-rp-15-triliun?page=all 
diakses pada 4 Desember 2016
14 SYL Dorong Pembiayaan Wisma Negara Bisa dari APBD, makassar.inikata.com, 2016, http://makassar.inikata.com/
read/2016/09/22/1662/syl-dorongpembiayaan-wisma-negara-bisa-dari-apbd diakses pada 5 Desember 2016.

Sejak dulu 
wilayah Pesisir Makassar 

khususnya Wilayah pesisir 
kecamatan Mariso sudah menjadi 
perebutan para mafia tanah yang 

bersekongkol dengan Birokrat Pemerintah 
untuk mengklaim tanah tanah garapan 

Warga dengan cara memanipulasi 
warga penggarap, wilayah yang 

dulunya masih berupa tambak 
kemudian ditimbun menjadi 

tanah daratan, ...”
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han garapan tambak ditimbun menjadi daratan.

Klien LBH Makassar yang berinisial “Daeng Sk”15, 
Warga Kec. Mariso menjelaskan dia menggarap 
wilayah pesisir sejak tahun 1994 bersama nelayan 
lainnya dimana wilayah Pesisir Kecamatan Mari-
so masih berupa laut dengan kedalaman kira-kira 
setinggi paha orang dewasa. Lahan itu digunakan 
sebagai tambak ikan dan udang, warga sebagai 
pemegang hak garap diiming iming oleh Pemerin-
tah setempat untuk diuruskan serifikat Hak Milik 
(SHM) namun setelah sertifikat terbit justru Para 
Mafia tanah mendapat bagian yang lebih besar dari 
Warga Penggarap, anehnya banyak pejabat yang 
mendapatkan bagian tanah Warga.

Pembangunan Proyek Reklamasi Centre Point In-
donesia (CPI) menyalahi kewenangan, prosedur 
hukum dan Berdampak pada Pelanggaran HAM

Sejak pembangunan Proyek Reklamasi telah terjadi 
pengusiran secara paksa khusunya masyarakat pesi-
sir baik tempat pemukimanya maupun wilayah ke-

lolanya seperti tempat dagangan, tambak ikan dan 
tambak udang LBH mencatat sebanyak 43 kepala 
keluarga yang sejak 34 tahun tinggal ditempat terse-
but yatu diatas tanah tumbuh gusung dilakukan 
penggugsuran secara sewenang-wenang penggug-
suran dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar, Bri-
mob, TNI dan sampai massa Preman bayaran. Peng-
gusiran dilakukan secara tidak manusiawi, hingga 
saat ini warga yang tergusur sebagian masih tetap 
bertahan di Pelataran Gedung Celebes Convention 
Center (CCC) tempat yang tidak jauh dari lokasi Pem-
bangunan CPI.

Pemerintah Provinsi Sulsel sama sekali tidak mem-
berikan kompensasi dalam bentuk apapun, hilan-
gnya tempat pemukiman dan wilayah kelolanya 
memaksa nelayan tersebut beralih profesi menjadi 
pemungut sampah plastik karena mereka tidak pu-
nya keahlian selain mencari ikan, sebagian yang ma-
sih bujang memilih merantau dan menjadi buruh 
pertambangan di Kalimantan, dan yang paling mem-
prihatinkan banyak Anak-anak korban penggusuran 

Foto bersama LBH Makassar, Walhi Sulsel dan sejumlah Aktivis Mahasiswa serta Warga Pesisir Makassar korban Re-
klamasi Pantai Losari di Depan gedung PTUN Makassar, 10 Mei 2016. Sumber foto: http://lbhmakassar.org/liputan-
kegiatan/sidang-gugatan-reklamasi-cpi-pemeriksaan-saksi-fakta-penggugat/

B a g i a n  II

15 Warga  pesisir Kec. Marisso yang bersengketa hak garapan atas tanah di pesisir pantai Losari.
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putus sekolah di jenjang SD karena alasan orang tu-
anya tidak sanggup membiayai biaya pendidikanya. 
Selain nelayan 43 Kepala Keluarga yang mendapat 
akibat langsung dari proyek reklamasi, di pulau lae-
lae yaitu pulau yang terletak 148 meter dari kawasan 
reklamasi juga terdampak akibat reklamasi Dg. Situ-
ju seorang nelayan pulau lae-lae dalam kesaksian di 
Persidangan menjelaskan bahwa dampak reklamasi 
yang selama ini mereka rasakan berupa hilangnya 
daerah tangkapan ikan dan ambaring (udang ba-
han dasar terasi), akibat gelombang yang semakin 
besar akibat pantulan dari dinding tiang pancang 
(shitepiles), reklamasi sangat mengancaman kesela-
matan perahu mereka dalam mencari ikan. Demiki-
an pula dengan kesaksian Dg. Gasa seorang nelayan 
pencari tude (kerang), hilangnya mata pencaharian-
nya beserta keluarga dan kerabat nelayan lainnya 
karena wilayah tangkapan mereka sudah ditimbun, 
Pulau lae-lae yang dihuni sekitar 300 Kepala Kelu-
arga sebagan besar Penduduknya menggantungkan 
hidup sebagai nelayan tangkap terancam kehilangan 
mata pencaharianya.  

Di sisi lain, lokasi proyek reklamasi berdekatan bah-
kan berada di dalam area kawasan kepulauan Sper-
monde Makassar.16 Kawasan kepulauan spermonde 
ini, diantaranya Pulau Samalona, Kayangan, , Bar-
rang Lompo, Lae-lae, Badi, Langkai, Kapoposang,  
telah dihuni oleh masyarakat pesisir kota Makas-
sar sebagai tempat tinggal dan beraktivitas sebagai 
nelayan. Disamping, sejumlah pulau-pulau tersebut 
juga menjadi area pariwisata. Baik aktivitas masyara-
kat nelayan maupun pariwisata dari dan ke pulau-

pulau tersebut dihubungkan dengan transportasi 
kapal dan perahu di pelabuhan ikan di kecamatan 
Mariso (Lelong Rajawali). Dengan adanya aktivitas 
penimbunan maka lalu lintas kapal ikan menjadi ter-
ganggu bahkan bagi kapal berbobot diatas 10 Groos 
Ton (GT) tidak bisa lagi berlabuh di pelabuhan ikan 
Rajawali.

Pemerintah Provinsi Sulsel selaku pihak yang 
mengeluarkan izin reklamasi Centre Point of Indo-
nesia (CPI) kepada PT. YBA telah menyalahi prose-
dur hukum dimana Lokasi reklamasi yang terletak 
di sebelah barat Delta Makassar tersebut seharus-
nya menjadi kewenangan Walikota Makassar untuk 
mengeluarkan izin. Hal ini merujuk pada Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 
2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesi-
sir dan Pulau-Pulau Kecil.17 Reklamasi merupakan 
usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting 
bagi lingkungan hidup, untuk penerbitan izinnya 
wajib terlebih dahulu memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 22 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) 
 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdam-
pak penting terhadap lingkungan hidup wajib me-
miliki amdal”. Namun pada faktanya, AMDAL yang 
dijadikan dasar penerbitan Izin Reklamasi CPI tidak 
memenuhi prosedur penyusunan AMDAL.18

Beberapa fakta lain yang menunjukkan izin reklam-
asi menyalahi prosedur Hukum Penerbitan izin 

16 Kepulauan spermonde merupakan gugus sejumlah pulau kecil di wilayah Kota Makassar. Oleh masyarakat lokal menyebutnya 
sebagai Sangkarang
17 Dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2013.

Pasal 6 : “Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: a. Perairan laut diluar 
kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mi laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ 
atau ke arah perairan kepulauan; dan b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.”
Pasal 7 : “Bupati/Walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: a. perairan laut 
1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang di kelola pemerintah 
kabupaten/kota.”

18 Dalam penyusunan AMDAL CPI; tidak pernah terjadi pemberitahuan kepada masyarakat yang terkena dampak, tidak pernah 
konsultasi dan melibatkan masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan masyarakat tidak pernah mendapatkan kesempatan mem-
berikan saran dan kritik, pendapat dan tanggapan atas rencana pembangunan Kawasan Centre Point of Indonesia

10



reklamasi diantaranya:  CPI tidak memiliki PERDA 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke-
cil (RZWP-3-K) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 
Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 122 ta-
hun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau – Pulau Kecil.
 “Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-
3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
dari instansi yang berwenang”.

Serta Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Peri-
kanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
menerbitan izin Reklamasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan R.I. Nomor 17 tahun 2013 tentang 
Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - 
Pula Kecil. 
“Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua 
puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi 
dari menteri”.

Beberapa Peraturan diatas yang seharusnya menjadi 
acuan Pemerintah Provinsi sulsel sebelum melaku-
kan kegiatan reklamasi telah dilanggar sehingga  ke-
giatan reklamasi CPI tersebut cacat hukum dan ile-
gal.

Dampak yang Telah dan Akan Terus Dialami oleh 
Masyakarat Pesisir Makassar

LBH Makassar bersama sejumlah lembaga dan akti-
vis pegiat lingkungan, setelah mendalami persoalan 
reklamasi pesisir Makassar melalui upaya investigasi 
dan pengumpulan fakta kondisi lingkungan dan ma-
syarkat yang tinggal dan hidup di pesisir Makassar, 
mendapati sejumlah hak-hak warga yang telah dan 
akan terus dilanggar akibat proyek reklamasi CPI. Di-
antaranya:

1. Hak atas lingkungan hidup;
Reklamasi CPI dapat menimbulkan kerusakan 
ekosistem laut berupa karang, lamun dan hilan-
gnya ekosistem mangrove seluas 3,5 ha. Dima-
na, ekosistem laut ini merupakan area berkem-

bangbiaknya sejumlah jenis ikan secara alami, 
disamping mangrove yang bermafaat terkait 
abrasi, menetralisir kekeruhan air dan bernilai 
ekonomis bagi para nelayan.

2. Hak atas kepemilikan pribadi;
Pemerintah daerah Sulawesi Selatan tidak me-
miliki perhatian dan pertimbangan atas reklam-
asi CPI terhadap pemukiman nelayan yang men-
diami lokasi tersebut sejak 34 tahun lalu.

3. Hak atas pekerjaan;
Penggusuran terhadap 43 KK (kepala keluarga) 
mengakibatkan hilangnya pekerjaan utama mer-
eka sebagai masyarakat pesisir dan memaksa 
mereka beralih pekerjaan secara serabutan. Hal 
ini menjukkan peralihan secara paksa para ne-
layan yang memiliki sumber penghidupan tetap 
menjadi masyarakat miskin kota.

4. Hak atas kehidupan yang layak;
Kelanjutan dari ketiadaan tempat tinggal dan 
hilangnya pekerjaan utama sebagai sumber 
penghidupan masyarakat pesisir mengakibatkan 
ketiadaan kelayakan atas kelangsungan hidup. 
Disamping itu, penggusuran yang terjadi akibat 
reklamasi CPI tanpa memberikan kompensasi.

5. Hak atas pendidikan;
Dampak yang dialami oleh anak-anak masyara-
kat pesisir ketidakmampuan untuk melanjutkan 
pendidikan akibat ketiadaan penghasilan tetap. 
Tercatat setidaknya 10 anak nelayan yang tergu-
sur mengalami putus sekolah di tingkat SD. Bah-
kan, sejumlah dari mereka yang masih kecil tidak 
dapat menikmati pendidikan formal 

6. Hak atas kesehatan;
Pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga tidak 
memberikan jaminan kesehatan kepada nelayan 
43 KK yang telah tergusur

7. Hak berperan dalam aspek budaya dan tradisi 
lokal;
Dengan adanya penggusuran atas reklamasi CPI, 
secara tak langsung telah menghilangkan nilai-
nilai sosial budaya yang selama ini telah men-
jadi kebiasaan masyarakat pesisir. Diantaranya, 
kebiasaan pada setiap jumat malam dengan 
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adanya ritual di tepi pantai untuk menghormati 
dan memberikan makan sebuah ikan besar yang 
diyakini sebagai penjaga pulau mereka dari an-
caman marabahaya. Tradisi ini hilang sejak ter-
jadinya penggusuran.

8. Pelanggaran atas prinsip Non-Diskriminasi
Sesuai pasal 26 Kovenan Sipil Politik, pemerin-
tah daerah Sulawesi Selatan mendiskriminasi-
kan masyarakat pesisir dengan merampas dan 
menjauhkan mereka dari wilayah sumber mata 
pencaharian mereka dan memilih menyerahkan-
nya kepada pihak swasta.

Peran Vital LBH Makassar bersama sejumlah CSO 
dan elemen mahasiswa dalam Proses Advokasi Pe-
nolakan Reklamasi CPI

Pemerintah Provinsi Sulsel yang mengeluaran 
izin  kepada PT Yasmin Bumi Asri untuk melakuan 
reklamasi seluas 157 hektar terus mendapatkan  
perlawanan dari sejumlah CSO dan beberapa or-
gananisasi Mahasiswa di Kota Makassar dikarena-
kan izin reklamasi tersebut akan berdampak serius 
terhadap kerusakan lingkungan hidup dan nasib 
sebagian besar warga pesisir yang sebagian besar 

sebagai berprofesi nelayan. Sebagai bentuk peno-
lakan, LBH Makassar dan WALHI bersama organisasi 
Mahasiswa dan sejumlah jaringan CSO di Makassar 
beserta masyarakat pesisir yang terdampak lang-
sung akibat reklamasi membentuk Aliansi yang ber-
nama Aliansi Selamatkan Pesisir atau disingkat ASP 
dengan tagline kampanye #MTR (Makassar Tolak 
Reklamasi).19  

ASP melakukan kampanye kreatif di momen Car 
free Day yang diselenggarakan setiap hari minggu di 
Pantai Losari dengan membawa atribut penolakan 
reklamasi. Peserta aksi juga membentangkan kain 
putih menggalang tandantangan petisi penolakan 
reklamasi.20 Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) juga ak-
tif menggalang dukungan di kampus-kampus sekal-
igus memberikan pemahaman akan bahaya reklam-
asi dengan cara melakukan diskusi road show ke 
setiap kampus.21 Disamping itu, ASP kerap melaku-
kan pengorganisiran kepada masyarakat pesisir.22 
Tidak kalah penting adalah kerja – kerja penguatan 
masyarakat pesisir sebagai benteng kekuatan utama 
dengan mengkonsolidasikan para nelayan di pulau 
Lae-lae dan seperti nelayan di Kecamatan Mariso.  
Dalam keadaan tertentu dan terutama saat pem-
bacaan putusan di PTUN Makassar, Masyarakat 
memobilisasi diri untuk terlibat aksi di PTUN Makas-
sar. Bentuk pengorganisasian adalah berupa diskusi 
bersama warga, pemutaran film dan penyuluhan 
hukum kritis.

Gugatan Lingkungan Hidup (Legal Standing) dan 
Aroma Peradilan Sesat23

WALHI sebagai organisasi Lingkungan Hidup men-
gajukan Gugatan dengan mekanisme Hak Gugat Or-

19 Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar, setelah sebelumnya bernama Aliansi Makassar Tolak Reklamasi (Aliansi MTR) terdiri 
atas sejumlah organisasi non-pemerintah, organisasi massa, dan organisasi kemahasiswaan. Diantaranya : LBH Makassar, WALHI 
Sulawesi Selatan, KontraS Sulawesi, Blue Forest, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, ACC Sulawesi, LAPAR Sulawesi, FIK Or-
nop, FPPI Makassar, Balang Institut, Yayasan Konservasi Laut, AMAN Sulawesi Selatan, KN Katalassang, Jurnal Celebes, Serikat Juru 
Parkir Makassar, SIMBO RAYA, FMD SGMK, KPO-PRP, ARKOM, KSN SULSEL, MAPALA UMI, KAMRAD, FMPR, FOSIS UMI, PEMBEBA-
SAN, IMPI, BADIK UNISMUH, KOMUNAL, KMP3, HMT FAI UMI, SINTALARAS UNM, FMN Makassar, Komunitas Blogger Makassar dan 
sejumlah organisasi mahasiswa lainnya serta komunitas masyarakat pesisir Makassar
20 http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/kampanye-penolakan-reklamasi-pesisir-di-event-car-free-day/ 
21 http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/diskusi-pelataran-asp-di-unm-mengapa-menolak-reklamasi/ 
22 http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/aliansi-selamatkan-pesisir-berkunjung-ke-warga-korban-reklamasi-di-panambungan/ 
23 Liputan rangkaian proses sidang gugatan reklamasi CPI dapat dilihat di situs lbhmakassar.org
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ganisasi (Legal Standing) dengan memberikan kuasa 
kepada LBH Makassar untuk melayangkan Gugatan 
lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar Gugatan didaftar pada akhir Januari 2016. 
Gugatan tersebut mempersoalkan beberapa hal 
yang ditengarai menyalahi prosedur Peraturan pe-
rundang-undangan adapun yang menjadi dasar Gu-
gatan yaitu. Pertama, penyalahgunaan wewenang 
oleh Gubernur Sul-sel yang menerbitkan Izin Lokasi 
dan Izin Pelaksanaan Reklamasi CPI. Kedua, penerbi-
tan izin reklamasi tidak sesuai prosedur karena tidak 
memiliki izin lingkungan. Pembahasan AMDAL CPI 
tidak melibatkan masyarakat setempat dan WALHI 
selaku stakeholder utama. Ketiga,  Potensi reklamasi 
yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup se-
cara permanen. Dalam Gugatan tersebut, meminta 
untuk membatalkan izin reklamasi CPI serta melaku-
kan rehabilitasi di pesisir Makassar.

Gubernur Sulsel selaku Tergugat justru diwakili oleh 
Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menjadi kuasa hukum-
nya Jaksa menggunakan kewenangannya sebagai 

pengacara negara. Hal ini menimbulkan conflict of 
interest, sebab di satu sisi Kejaksaan dituntut untuk 
membongkar indikasi dugaan korupsi terkait Peng-
gunaan Anggaran APBD Provinsi Sulsel untuk  proyek 
Reklamasi CPI berdasarkan laporan dari ASP, namun 
di sisi lain Jaksa memposisikan diri sebagai pembela 
reklamasi CPI.

Selama proses persidangan yang berlangsung kurang 
lebih 7 bulan, sejak awal LBH Makassar sudah men-
cium aroma peradilan sesat. Majelis Hakim yang 
memimpin jalannya persidangan terlalu banyak 
mengeluarkan perkataan dan menunjukan sikap ke-
berpihakan kepada Tergugat (Gubernur Sulsel). Be-
berapa fakta persidangan yang berhasil kami rekam 
adalah Pertama, Majelis Hakim membatasi Penggu-
gat untuk menghadirkan saksi fakta dan ahli. Kedua, 
dalam sidang Peninjauan Setempat Majelis Hakim 
mendapatkan bantuan dan fasilitas dari Tergugat. 
Ketiga, Tergugat menghadirkan saksi fakta yang me-
miliki kepentingan langsung dengan Tergugat yakni 
saksi fakta sebagai bawahan Tergugat. Demikian 

Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Lokasi proyek reklamasi CPI di Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar. tanggal 22 April 2016. 
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pula dengan saksi ahli yang memiliki hubungan pe-
kerjaan dengan Tergugat II Intervensi (PT.Yasmin 
Bumi Asri) yakni sebagai Ketua Tim penyusun AM-
DAL CPI. Karena memiiki hubungan langsung dan ke-
pentingan dengan pihak maka LBH Makassar selaku 
kuasa hukum menolak saksi – saksi di atas, namun 
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penolakan 
Penggugat dan tetap menerima keterangan saksi di 
bawah sumpah.

Untuk mendukung dalil Penggugat, LBH Makassar 
mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dari ne-
layan setempat dan 3 (tiga) orang saksi ahli. Semua 
fakta – dakta yang muncul dalam persidangan 
menunjukkan bahwa penerbitan Izin reklamasi CPI 
tidak sesuai prosedur sesuai ketentuan undang-un-
dang yang berlaku. Yang membuat tim kuasa hukum 
yakin dengan aroma peradilan sesat adalah dalam 
pertimbangan putusan hakim tidak mempertim-
bangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan 
tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) 
dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat 
telah lewat waktu dan WALHI tidak memiliki ke-
pentingan untuk menggugat. Akan tetapi, hal yang 
menarik adalah putusan Majelis Hakim tidak bulat 
dengan kata lain terjadi Dissenting Opinion. Hakim 

Anggota satu berpendapat lain, yakni menerima 
gugatan WALHI dan menyatakan bahwa Gubernur 
tidak berwenang mengeluarkan Izin reklamasi CPI. 
Dan oleh karena Penggugat tidak menerima putusan 
tersebut, maka Penggugat mengambil upaya hukum 
banding, dan saat ini pemeriksaan  tingkat banding 
masih sementara berjalan di Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara.

Selain melakukan upaya hukum banding, Aliansi Se-
lamatkan Pesisir melakukan Eksaminasi terhadap 
putusan hakim PTUN Makassar. Anggota Majelis 
Eksaminasi terdiri dari beberapa praktisi hukum dan 
akademisi diantaranya Herlambang P. Wiratraman 
selaku dosen hukum lingkungan Universitas Air-
langga Surabaya. Selain itu, yang bergabug sebagai 
Majelis Eksaminasi adalah Mas Achmas Santosa se-
laku Ketua Satgas Pemberantasan Ilegal Fising yang 
dibawahi langsung oleh Presiden, namun dalam si-
dang majelis eksaminasi beliau tidak sempat hadir. 
Putusan eksaminasi pada pokoknya menyimpulkan 
bahwa putusan PTUN Makassar masih sangat jauh 
dari pemenuhan keadilan bagi masyarakat pesisir 
Makassar. Hakim PTUN Makassar juga dinilai tidak 
memiliki perspektif lingkungan hidup dan tidak peka 
terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Eksaminasi Putusan PTUN atas Gugatan Reklamasi CPI, dilaksanakan bersama LBH Makassar dan Walhi Sulsel dengan 
menghadirkan praktisi Hukum Lingkungan dan Akademisi Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Muslim Indone-
sia. 25 Agustus 2016.  http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/eksaminasi-putusan-ptun-atas-gugatan-reklamasi-cpi/  
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Penerapan Undang-Undang ITE – Jerat Kriminaliasi 
Bagi Mereka Yang Kritis

Pada Tahun 2016, LBH Makassar mendampingi 
2 (dua) kasus yang dijerat dengan Pasal 27 
ayat (3) UU ITE setelah sebelumnya di tahun 

2015 juga mendampingi 1 (satu) kasus. Dua kasus di 
tahun 2016 tersebut :
1. Kadir Sijaya (wartawan dan anggota PWI Sulawesi 
Selatan) atas kasus penghinaan dan pencemaran 
nama baik melalui media group tertutup facebook. 
Dilaporkan oleh ZGO (Ketua Dewan Kehormatan 
PWI Sulawesi Selatan) dengan laporan kepolisian 
No. LP/2708/XII/Polda Sulsel/ Restabes Mks di Pol-
restabes Makassar pada 2 Desember 2015.
2. Yusniar (ibu rumah tangga) atas kasus penghinaan 
dan pencemaran nama baik melalui media facebook. 
Dilaporkan oleh Sudirman Sijaya (anggota DPRD Kab. 
Jeneponto) di Polres Tamalate pada tanggal 15 Ma-
ret 2016.

Kadir Sijaya dilaporkan oleh rekan seprofesinya se-
laku Wartawan, yang berinisial ZGO atas adanya 
perbincangan dalam group tertutup facebook ber-
nama “Menggugat Gedung PWI”. Group Facebook 
tersebut dibuat pada saat gedung PWI mengalami 
perubahan bentuk dan alih fungsi sebagian gedung 
yakni lantai 1 disewakan kepada pihak Alfamart. 
Kondisi tersebut terjadi saat ZGO masih menjabat 
sebagai Ketua PWI Sulsel. Tindakan tersebut kemu-
dian dianggap oleh sejumlah wartawan yang terga-
bung dalam PWI Sulsel sebagai penyalahgunaan we-
wenang. Kadir Sijaya, yang bergabung dalam group 
tertutup facebook disebut diatas, mengkritik tinda-
kan Zulkifli Gani Otto yang dilakukan tanpa adanya 
persetujuan dari Pemprov Sulsel. Gedung PWI Sulsel 
sendiri merupakan aset Pemprov Sulsel dan hanya 
dapat digunakan untuk kepentingan/ kegiatan kew-
artawanan saja. 

Awalnya, Kadir Sijaya pada tanggal 23 Maret 2016 
dipanggil oleh pihak kepolisian Polrestabes Makas-
sar untuk mengkonfirmasi laporan oleh Zulkifli Gani 
Otto, yang kemudian diperiksa sebagai saksi dari 
jam 11 siang hingga 12.00 malam. Sesegera setelah 
pemeriksaan tersebut, status Kadir Sijaya dinaik-
kan menjadi tersangka dan ditahan.24 LBH Makassar 
melakukan upaya penangguhan penahanan namun 
tidak diterima oleh pihak Kepolisian. LBH Makassar, 
selaku kuasa hukum Kadir Sijaya, kemudian menem-
puh jalur praperadilan atas tindakan penahanan dan 
penetapan tersangka kepada Kadir Sijaya. 

Hal ini didasari atas tindakan penahanan yang tanpa 
adanya surat izin dari pihak pengadilan negeri dan 
alat bukti yang digunakan penyidik tidak sah ber-
dasarkan UU ITE. Dalam persidangan praperadilan, 
alat bukti yang diserahkan oleh penyidik kepolisian 
nyata-nyatanya tidak pernah diuji secara forensik. 
Namun, dalam putusan praperadilan, hakim menya-
takan gugatan praperadilan tidak diterima dan dilan-
jutkan proses persidangan pokok perkara kasus ke 
Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 

Kehidupan Berdemokrasi yang Terancam;
(Kondisi Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat)

B.

Aksi demonstrasi oleh Gerakan Masyarakat (GEMA) un-
tuk Demokrasi Makassar saat sidang terhadap Kadir Si-
jaya, tersangka dengan jeratan UU ITE pasal 27 ayat (3), 
digelar di PN Makassar. 23 Juni 2016.  

24 Kadir Sijaya ditahan sejak 24 Maret 2016 dengan surat penahanan nomor SP.HAN/57/III/Reskrim Polrestabes Makassar, tertanggal 24 Maret 2016
Lihat juga pemberitaan “Kadir Sijaya Diperiksa Reskrim Polrestabes Makassar, http://lbhmakassar.org/infokasus/2016/03/23/
kadir-sijaya-diperiksa-reskrim-polrestabes-makassar/ dipublikasikan kembali dari media pojoksulsel.com
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1043/Pid.Sus/X/2016/PN Makassar. Paska putusan 
praperadilan, Kadir Sijaya tetap ditahan oleh pihak 
Kejaksaan dan Pengadilan. Proses persidangan kasus 
yang menimpa Kadir Sijaya di PN Makassar, ini pun 
terkesan tidak dapat memenuhi hak terdakwa atas 
kepastian hukum. Hal ini terlihat dari seringkalinya 
terjadi penundaaan oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), dan adanya pergantian/ mutasi jaksa PN 
Makassar yang menangani kasus Kadir Sijaya dengan 
alasan yang tidak jelas. LBH Makassar kemudian me-
laporkan kondisi tersebut ke Kejaksaan Tinggi. Paska 
pelaporan tersebut, proses persidangan barulah di-
lanjutkan. 

Pada tanggal 25 Agustus 2016, LBH Makassar kembali 
mengajukan permohonan penangguhan penahanan 
yang kemudian dikabulkan dan status kadir Sijaya di-
alihkan menjadi tahanan kota. Paska peralihan men-
jadi tahanan kota, kondisi yang sama kembali terjadi, 
dimana proses persidangan mengalami penundaan 
berkali-kali. Hingga pada pembacaan putusan pun 
harus ditunda selama 3 (tiga) minggu. Tanggal 14 
Desember 2016 adalah sidang pembacaan putusan. 
Dalam amar putusannya, Kadir Sijaya divonis bebas, 
dengan petimbangan alat bukti yang digunakan, yak-
ni screenshot dan print-out penggalan percakapan di 
grup tertutup facebook “Menggugat Gedung PWI”, 
tidak valid karena tidak melalui digital forensik dan 
pihak JPU pun tidak bisa membuktikan keaslian atas 
barang bukti tersebut.25 

Sementara itu, Kasus Yusniar bermula dari peri-
stiwa pembongkaran rumah milik orang tua dan 
yang ditempati oleh Yusniar bersama keluarganya 
di Jl. Sultan Alauddin, kel. Pabaeng-baeng, Makas-
sar pada tanggal 13 Maret 2016. Diantara massa 
yang melakukan pembongkaran tersebut, seseorang 
berteriak, “Saya anggota DPR! Saya pengacara!” 
Belakangan paska pelaporan terhadap Yusniar, pria 
tersebut diketahui berinisial “SS”, seorang anggota 
DPRD Kab. Jeneponto. Sehari setelah aksi pembong-
karan, Yusniar mengekspresikan perasaannya atas 
peristiwa tersebut dengan menulis status di laman 
facebooknya tanpa menyebutkan nama (status fa-
cebook no mention). Postingan tersebutlah yang 
kemudian menjadi alat bukti pelaporan SS terhadap 
Yusniar ke Polres Tamalate pada tanggal 15 Maret 
2016, yang berujung penetapan status Yusniar seba-
gai tersangka.26

Proses penegakan hukum terhadap Yusniar terkesan 
aggressive, dimana paska pelaporan di bulan Ma-
ret, Yusniar langsung ditetapkan sebagai tersangka. 
Di bulan Oktober kasus dilimpahkan ke pengadilan 
dan Yusniar resmi menjadi tahanan Kejaksaan tanpa 
mempertimbangkan sikap kooperatif Yusniar selama 
diproses oleh kepolisian dan juga perannya sebagai 
penopang perekomonian keluarganya. Persidan-
gan kasus Yusniar digelar pada tanggal 3 November 
2016 dengan nomor perkara 1933/Pid.Sus/X/2016/
PN.Mks.

Foto Konferensi 
Pers Koalisi Anti 
Kekerasan dan 
Diskriminasi 
(LBH Makassar, 
LBH Apik Makas-
sar, Yayasan LBH 
Makassar) terkait 
Kriminalisasi ter-
hadap ibu Yusniar 
dengan meng-
gunakan pasal 27 
ayat (3) UU ITE. 
26 Oktober 2016
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25 Putusan PN Makassar no. 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks
26 Siaran Pers LBH Makassar bersama LBH Apik Makassar dan Yayasan LBH Makassar, “Mengecam Tindakan Anggota DPRD Jenepo-
nto; Kriminalisasi Perempuan Lewat UU ITE”,26 Oktober 2016, http://lbhmakassar.org/press-release/mengecam-tindakan-anggota-
dprd-jeneponto-kriminalisasi-perempuan-lewat-uu-ite/

17



Uraian kedua kasus tersebut di atas menunjukkan 
bahwa penggunaan pasal defamasi, Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE, kerap dilatarbelakangi oleh motif yang me-
manfaatkan relasi kuasa yang tidak seimbang, den-
gan tujuan membungkam kritik terhadap penyalah-
gunaan (abuse) kewenangan elit kekuasaan, aparat 
pemerintah, politisi serta pengusaha. Keberadaan 
UU ITE akhirnya digunakan secara kontradiktif dalam 
merespon perkembangan penggunaan teknologi in-
formasi dan komunikasi di masyarakat. 

Pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) UU akan mengalami 
benturan antara melindungi hak reputasi seseorang 
dengan penerapannya yang dapat melanggar hak 
kebebasan berpendapat dan berekspresi. Persoa-
lan tersebut muncul pada penilaian tentang adanya 
unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
hanya diukur dari perasaan subjektif pelapor yang 
merasa terhina, sehingga  dalam menerapkan pasal 
ini, penegak hukum dituntut harus objektif, hati-ha-
ti, harus mampu  menyeimbangkan keduanya, serta 
ditujukan semata-mata  hanya untuk tujuan yang 
sah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Revisi UU ITE; Perubahan yang Tidak Merubah Apapun

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang baru saja 
direvisi menjadi UU No.19 Tahun 2016, yang mer-
evisi pasal tentang penghinaan dan pencemaran 
nama baik, diantaranya: Pertama, menambahkan 
sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir, 
termasuk penegasan pasal 310 dan 311 KUHP seba-
gai genus delicti; Kedua, menurunkan ancaman pi-
dana pencemaran nama baik dari paling lama 6 ta-
hun menjadi 4 tahun  agar tidak langsung ditahan, 

serta denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. 

Jaminan penghormatan, perlindungan dan pemen-
uhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat 
merupakan keharusan dalam konteks Negara hu-
kum dan demokrasi. Keberadaan dan penerapan 
secara ekstrim UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3) 
yang mengatur tindak pidana penghinaan dan/ atau 
pencemaran nama baik di dunia maya (online) mer-
upakan pembatasan yang paling keras terhadap hak 
kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang ten-
tunya juga mengarah pada kemunduran demokrasi 
di Indonesia. 

Dengan kondisi demikian, LBH Makassar menilai, 
pertama, aparat penegak hukum (APH), terutama 
kepolisian dan kejaksaan, harus menerapkan UU ITE, 
terutama pasal 27 ayat (3), secara ketat dan hati-
hati agar tidak mencederai hak warga Negara dalam 
menyuarakan pendapatnya dan tidak menimbulkan 
over criminalization. Disamping itu, kapasitas pe-
nyidik kepolisian dan kejaksaan sudah semestinya 
dikuatkan terutama dalam menguji kelayakan alat 
bukti yang dilaporkan dan/ atau ditemukan. APH 
juga semestinya telah memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) agar proses pidana menjadi upaya 
terakhir (ultimum remedium) dengan mendahu-
lukan proses mediasi dan mekanisme jawab-men-
jawab antara pelapor dan terlapor. Kedua, revisi UU 
ITE utamanya pasal 27 ayat (3) bukanlah perubahan 
yang substansial, yang mana keberadaanya akan 
tetap menjadi momok ancaman dan bertentangan 
dengan semangat demokrasi. Sudah semestinya re-
visi UU ITE dilakukan kembali dan menghapus pasal-
pasal karet di dalam Undang-undang tersebut.

Aksi Koalisi Peduli 
Demokrasi (KOPI-
DEMO) menjem-
put Ibu Yusniar 
di Rutan Klas I A 
Makassar saat 
dinyatakan seba-
gai tahanan luar. 
24 November 2016. 
Foto: Iqbal Lubis
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http://lbhmakassar.org/donasikan-dana-anda-untuk-
perjuangan-melawan-penindasan/

Seluruh donasi Anda digunakan untuk 
mendukung pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma pada masyarakat miskin, 
buta hukum, & tertindas

DONASI PUBLIK LBH MAKASSAR

AYO 
BERPARTISIPASI 

WUJUDKAN 
KEADILAN SOSIAL



Tahun 2016, berulang kembali kembali aksi-
aksi intoleransi dan berbau kekerasan oleh 
sejumlah kelompok masyarakat sipil yang 

mengatasnamakan agama. Aksi pengepungan dan 
penyerangan terhadap sejumlah gereja marak terja-
di di bulan September 2016 serta Aksi-aksi provokasi 
dan pengancaman terhadap komunitas Syiah untuk 
memperingati hari Asyurah, yang jatuh pada tang-
gal 11 Oktober 2016. Maraknya tindakan intoleran 
ini mengingatkan kembali masih sulitnya melaksana-
kan salah satu tugas penting dalam upaya demok-
ratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak 
Reformasi 1998, yaitu mendorong Negara mematuhi 
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi 
hak konstitusional warga negara. Sebagai hak asasi 
manusia dan hak konstitusional warga negara, jami-
nan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut 
Negara untuk secara terus menerus meningkatkan 
jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan se-
gala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan 
atas nama agama.  

Sabtu, 17 September 2016, sekitar pukul 04.00 WITA, 

Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Diangkat 
Ke Surga di Jl. Tupai dilempari batu oleh orang tak 
dikenal, yang mengakibatkan 2 (dua) kaca jendela 
pecah. Berselang tak lama, Gereja Toraja yang ter-
letak di Jl. Anuang juga dilempari. Kedua gereja ini 
berlokasi cukup berdekatan. Jumat, 23 September 
2016, Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Bun-
turannu di Jalan Cendrawasih III dikepung oleh se-
jumlah massa FPI dan masyarakat yang mengaku diri 
sebagai warga kompleks Patompo. Pengepungan ini 
terjadi tak lama setelah shalat jumat selesai. Dalam 
aksinya, FPI menolak pembangunan gereja dengan 
alasan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) gereja ada-
lah palsu. Massa memasang sejumlah poster peno-
lakan di pagar gereja bahkan di pintu masuk ruang 
ibadah gereja. Selain itu juga merobek keterangan 
IMB gereja yang ditempel di dinding gereja. Tinda-
kan ini mengakibatkan ketakutan dari para pekerja 
bangunan dan jemaat yang berada di gereja. 

Minggu, 25 September 2016, sekitar pukul 19.00 
WITA, terjadi pelemparan terhadap Gereja Toraja di 
Jl. Gunung Bawakaraeng oleh sekitar 10-15 orang tak 

C. Abainya Negara Terhadap Perampasan
 Hak Kebebasan Beragama & Beribadah
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dikenal. Tindakan tersebut mengakibatkan rusaknya 
pagar gereja. Penjaga gereja sempat menangkap 
salah seorang pelaku, namun terpaksa dilepas akibat 
diancam dengan senjata tajam berupa busur. Kejadi-
an ini terjadi saat jemaat Gereja sedang beribadah. 

Aksi penolakan IMB Gereja Toraja Klasis Makassar 
sangat tidak beralasan dikarenakan pihak gereja 
telah menyelesaikan proses dari tahun 2014, men-
dapat rekomendasi dari pihak kecamatan dan lurah 
setempat, dan diterbitkannya IMB sejak 
awal tahun 2016 oleh Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Pemerin-
tah Kota Makassar. Selain itu, 
Gereja tersebut telah ada 
dan digunakan sejak tahun 
1960-an. Dalam peristiwa 
itu, juga diketahui bahwa 
pihak kepolisian telah meng-
etahui bahwa akan adanya 
aksi pengepungan, namun pihak 
kepolisian yang berada di lokasi 
tak mampu melakukan apa-apa, ketika 
massa mulai memasang poster hingga menem-
pel paku sebuah poster di pintu masuk ruang ibadah 
dan merobek lembaran Surat IMB yang ditempel di 
dinding gereja. 

Atas kasus tersebut, LBH Makassar melakukan serang-
kaian tindakan advokasi. Diantaranya LBH Makassar 
melakukan komunikasi dengan pihak Gereja Paroki 
dan Keuskupan Makassar untuk mendorong adan-
ya pelaporan ke pihak kepolisian, sehingga Kapol-
restabes menyatakan sikapnya untuk segera menin-
daklanjuti peristiwa tersebut ke tahap penyelidikan. 
Pihak Walikota Makassar pun melakukan pertemuan 
dengan pihak gereja Klasis Makassar Jemaat Bun-
turannu di Jl. Cendrawasih III dan pihak FPI serta 
apartur kelurahan kec. Mariso (lokasi Gereja). Kam-
panye melalui media pun dilakukan dengan menjadi 
narasumber dalam talkshow CelebesTV terkait peri-
stiwa penyerangan terhadap sejumlah gereja. Dalam 

talkshow tersebut, LBH Makassar menyatakan pe-
nyelesaian persoalan berkenaan dengan hak atas 
kebebasan beragama dan berkepercayaan ini dapat 
selesai bilamana Negara memiliki political will atas 
kewajiban HAM nya dalam melakukan penghorma-
tan, perlindungan dan pemenuhan. Kemauan politik 
tersebut juga dilanjutkan dengan kesigapan apartur 
keamanan (kepolisian) untuk melakukan peninda-
kan terhadap sejumlah kelompok-kelompok intol-

eran yang masih marak melakukan tindakan 
intoleran yang bahkan bisa berujung 

pada tindakan kekerasan atas 
nama agama, ras dan suku. 

Pada 27 September 
2016, LBH Makassar se-
cara resmi mengeluar-
kan Press Release guna 

merespon serentetan 
peristiwa penyerangan 

terhadap gereja di Makas-
sar di bulan September 2016. 

Press Release berjudul, “Menge-
cam Aksi Intoleran terhadap sejumlah 

Gereja, Pemerintah Kota Makassar Harus Bersikap 
yang Berkeadilan bagi Umat Beragama dan Berke-
percayaan” tersebut diarahkan kepada Pemerintah 
Daerah Makassar untuk mengambil langkah konkrit 
penyelesaian peristiwa dan mencegah meluaskan 
tindakan diskriminatif atas nama agama, keper-
cayaan, ras dan suku. Langkah konkrit tersebut pada 
frame sebagai kewajiban Negara dalam pemenuhan 
dan perlindungan hak asasi manusia. Release terse-
but juga diarahkan kepada pihak kepolisian untuk 
melakukan penyelidikan-penyidikan atas peristiwa 
dan melakukan penindakan terhadap pelaku serta 
mencegah meluasnya eskalasi kekerasan.27  

Di bulan Oktober 2016, sejumlah aksi-aksi penola-
kan dan berbau ancaman kekerasan kembali terjadi. 
Hal tersebut dilakukan terhadap komunitas Syiah di 
Makassar, yang hendak melaksanakan peringatan 

27 Siaran Pers dapat dibaca di: http://lbhmakassar.org/press-release/mengecam-aksi-intoleran-terhadap-sejumlah-gereja-pemer-
intah-kota-makassar-harus-bersikap-yang-berkeadilan-bagi-gereja-dan-hak-asasi-manusia/ 

... 
pihak kepolisian 

telah mengetahui bahwa 
akan adanya aksi pengepungan, 

namun pihak kepolisian yang be-
rada di lokasi tak mampu melakukan 
apa-apa, ketika massa mulai mema-
sang poster hingga menempel paku 
sebuah poster di pintu masuk ruang 

ibadah dan merobek lembaran 
Surat IMB yang ditempel di 

dinding gereja.
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Asyura. Aksi-aksi penolakan 
tersebut dilakukan dalam ber-
bagai bentuk, baik aksi demon-
strasi, pemasangan spanduk/
poster di sejumlah publik area 
tanpa adanya perizinan (span-
duk liar), hingga ke media 
sosial. Tindakan-tindakan ini 
tentunya sangat mengkhawat-
irkan, karena sejumlah war-
ga jemaah Syiah berpotensi 
dikriminalisasi, juga berpoten-
si menjadi korban kekerasan 
baik oleh masyarakat maupun 
Negara sendiri. Hal tersebut 
bukan hanya memperluas 
konflik horizontal dan diinte-
grasi bangsa, melainkan juga 
dapat melecehkan martabat bangsa Indonesia se-
bagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi 
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perayaan Asyura diperingati oleh jemaat Syiah di 
berbagai daerah sebagai wujud ekspresi keyakinan 
mereka. Namun dalam pelaksanaannya sering men-
dapat pengahalangan, tidak hanya dari kelompok 
masyarakast (kelompok intoleran terhadap kebe-
basan beragama dan berkeyakinan), juga oleh Ne-
gara sendiri. Berdasarkan catatan LBH Makassar di 2 
(dua) tahun sebelumnya, aparatur keamanan malah 
ikut memaksa untuk menghentikan pelaksanaan 
Asyura dan melakukan pembiaran terhadap kelom-
pok-kelompok intoleran tersebut.

Merespon segala kondisi tersebut, LBH Makassar 
melakukan komunikasi dan upaya pendampingan 
terhadap kedua komunitas Syiah di Makassar yang 
akan melaksanakan perayaan asyura, Ikatan Jamaah 
Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indone-
sia (ABI). Pertemuan dilaksanakan di kantor LBH 

Makassar pada hari Senin, 10 
Oktober 2016 (sehari sebelum 
pelaksanaan Asyura). Selain 
LBH Makassar, pertemuan 
tersebut dihadiri oleh pem-
impin komunitas Syiah (baik 
dari IJABI dan ABI), KontraS 
Sulawesi, LAPAR, Gusdurian 
dan GP Anshor. 

Dari pertemuan tersebut, 
diketahui komunitas IJABI 
mengambil keputusan untuk 
tidak merayakan asyura se-
cara bersama-sama namun 
dilaksanakan di rumah mas-
ing-masing. Keputusan ini di-
ambil dengan pertimbangan 

agar tidak terjadi peristiwa kekerasan saat perayaan. 
Sementara komunitas ABI tetap akan melaksanakan 
perayaan secara bersama-sama. Dengan kondisi de-
mikian, pendampingan lebih diarahkan ke komunitas 
ABI. Langkah yang diambil adalah; pertama, menge-
luarkan rilis terkait dukungan pelaksanaan asyura 
sebagai wujud hak atas kebebasan beragama dan 
berkepercayaan; dan kedua melakukan pemantauan 
lapangan pelaksanaan asyura oleh komunitas ABI. 

Pada hari Perayaan Asyura, Selasa tanggal 11 Okto-
ber 2016,  LBH Makassar bersama beberapa NGO 
mengeluarkan rilis yang berjudul “Kebebasan Be-
ragama dan Beribadah sesuai Kepercayaan dan 
Keyakinan Wajib Dijamin dan Dilindungi oleh Ne-
gara” dan dipublish di website LBH Makassar28 dan 
disebar ke sejumlah kantor berita media di Makas-
sar.29 Press Release ini diarahkan kepada Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota 
Makassar termasuk Aparat Kepolisian untuk meng-
hormati, mengakomodir dan melindungi penyeleng-
garaan Asyura serta melakukan pengamanan dan 
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28 Press Release dapat dilihat di : http://lbhmakassar.org/press-release/kebebasan-beragama-dan-beribadah-sesuai-kepercayan-
dan-keyakinan-wajib-dijamin-dan-dilindungi-oleh-negara/ 
29 Liputan media-online atas sikap LBH Makassar dan Jaringannya : http://seputarsulawesi.com/berita-empat-ngo-sulsel-kecam-
pelarangan-asyura-di-makassar.html;  http://kabaroke.com/ini-pernyataan-sikap-lbh-makassar-soal-perayaan-asyura-ala-syiah/; 
http://kabaroke.com/lbh-makassar-kecam-intoleransi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/  
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penindakan bagi kelompok-kelompok masyarakat 
sipil yang kerap melakukan pelarangan disertai tin-
dakan kekerasan dan penyebaran kebencian. 

Di hari yang sama, dilakukan pula pendampingan di 
lokasi perayaan Asyura oleh Komunitas ABI di Kec. 
Pattallassang, Gowa. Lokasi perayaan merupakan 
rumah milik komunitas ABI, dimana lokasi tersebut 
berdekatan dengan markas TNI AD (pusat latihan mi-
liter). Pemetaan lokasi telah dilakukan sebelumnya 
pada rapat pertemuan 10 Oktober 2016, dimana 
pendampingan lokasi dilakukan dalam 2 (dua) ben-
tuk, pendampingan dalam lokasi dan di sekitar loka-
si. 

Dari awal dimulainya perayaan, hadir sejumlah ang-
gota TNI dan apartur desa di lokasi tersebut. LBH 
Makassar melakukan komunikasi dengan kedua lem-
baga tersebut, dan mendapat kesimpulan bahwa 
mereka hanya ikut membantu pengamanan jalan-
nya perayaan Asyura. Perayaan Asyura oleh ABI ber-
jalan dengan lancar hingga selesai di sore harinya. 
Sementara itu, perayaan oleh IJABI di rumah masing-
masing juga tidak didapati adanya pelarangan atau-
pun penyerangan oleh kelompok sipil tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Negera seharusnya 
berkewajiban menghormati, melindungi hak – mem-

berikan rasa aman dan nyaman kepada mereka seba-
gai warga negara Indonesia dalam mengekspresikan 
agama dan keyakinannya, dan memberikan perlind-
ungan bilamana kelompok tertentu berusaha meng-
gagalkan terpenuhinya hak tersebut. Sesuai norma 
hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan 
negara hukum dan lahir dan besar dari keberagaman 
suku, bangsa dan agama (Bhinneka Tunggal Ika), se-
hingga kebebasan beragama dan berkeyakinan se-
bagai perbedaan telah diakui oleh Negara Indonesia. 
Ini dilandasi atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang HAM (pasal 4), instrumen hukum HAM 
Internasional, antara lain Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah 
diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dis-
kriminasi Ras dan Etnis. Lebih dari itu, Dasar Negara 
Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang 
merupakan konstitusi Negara, menyebutkan hal yang 
sama dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2), dan pasal 29 
ayat 2. Parameter lain yang digunakan juga adalah 
Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi 
dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyaki-
nan (Declaration on The Elimination of All Forms of 
Intolerance and of Discrimination Based On Religion 
Or Belief) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang 
Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Rapat Koordinasi 
LBH Makassar ber-
sama NGO lain den-
gan Komunitas Syiah 
Makassar, dalam 
rangka Persiapan 
Pelaksanaan Asyurah, 
Tgl 10 Oktober 2016, 
Pukul 19.30 wita, di 
ruang pertemuan 
Kantor LBH Makassar.
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Dalam kurun ta-
hun 2016, Re-
formasi institusi 

kepolisian masih saja tidak 
menunjukkan upaya peng-
hormatan, perlindungan 
dan pemenuhan hak asasi 
manusia dan keadilan bagi 
masyarakat. Terkhusus di 
wilayah Sulawesi Selatan, 
aparat kepolisian tetap saja 
menunjukkan sikap-tinda-
kan berwajah garang seb-
agai pelaku pelanggaran HAM (polisi sebagai ‘human 
rights violator’), dimana tindak kekerasan represif, 
penangkapan-penahanan sewenang-wenang, tabiat 
pemerasan, penganiayaan, penyiksaan hingga pen-
embakan sewenang-wenang masih menjadi warna 
pekat yang melekat pada institusi kepolisian.

Berdasarkan pengaduan yang diterima di Medio 
Januari hingga Desember 2016, LBH Makassar mem-
berikan bantuan hukum struktural terhadap 17 ka-
sus, dimana 14 kasus merupakan kekerasan secara 
fisik dan 3 lainnya kekerasan non-fisik dengan jum-
lah korban sebanyak 28 orang.30 Bila ditinjau dari 
sebaran wilayah, peristiwa kekerasan ini terjadi di 
wilayah kota Makassar, kabupaten Jeneponto, Gowa 
Wajo, kep. Selayar dan kabupaten Takalar. Dari 14 
kasus kekerasan secara fisik, 3 korban mengalami 
penganiayaan, 8 korban mengalami tindak penang-
kapan dan penahanan sewenang-wenang, 9 korban 
mengalami penembakan dan 13 korban mengalami 

bentuk penyiksaan dan 
peerbuatan tidak manu-
siawi lainnya. Sementara 
pada kasus kekerasan non-
fisik, 2 korban mengalami 
intimdasi disertai pem-
erasan, 1 korban mengala-
mi intimidasi yang mengaki-
batkan ketidaknyamanan 
dalam kehidupan sehari-
hari hingga ke lingkungan 
pekerjaan, dan 1 korban 
lainnya mengalami tindak 

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Persoalan praktik kekerasan laten ini muncul dari 
proses yang sama dari tahun ke tahun dimana 
bersinggungan pada kerja-kerja kepolisian dalam 
kerangka sistem peradilan. Dari 17 kasus disebut 
diatas, kekerasan masif terjadi pada kewenangan ke-
polisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidi-
kan suatu perkara. 

Reproduksi Kekerasan dan Penyalahgunaan Kekua-
tan (Abuse of Power) atas Paradigma Penegakan 
Hukum

Paradigma penegakan hukum yang masih menggu-
nakan pendekatan kekerasan dalam menanggulangi 
kejahatan akhirnya tetap menempatkan kepolisian 
pada posisi tertinggi dikarenakan merupakan insti-
tusi penjaga keamanan yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat dan sejumlah persoalan yang di-
hadapi di lingkungan bermasyarakat. Aparat kepoli-

JALAN
MUNDU
(Kondisi Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Warga Sipil)

REFORMASI 
INSTITUSI KEPOLISIANR

... praktik kekerasan laten  
muncul dari proses yang sama  

dari tahun ke tahun dimana  
bersinggungan pada kerja-kerja  

kepolisian dalam kerangka sistem 
peradilan. Dari 17 kasus, kekerasan 

masif terjadi pada kewenangan  
kepolisian dalam melakukan  
penyelidikan dan penyidikan  

suatu perkara. 

“

B a g i a n  II Kondisi Penegakan Hukum, HAM & Demokrasi di Sulawesi Selatan

30 Berbasis pada data pengaduan ke LBH Makassar di tahun 2016. 2 Klaster kekerasan; secara fisik dan non-fisik ditentukan ber-
dasarkan kondisi fisik korban atas tindakan yang dialami.
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sian, tak jarang, sejak dari proses awal penyelidikan 
dan penyidikan, tersangka/ terduga pelaku tindak 
pidana ditangkap dan ditahan sewenang-wenang 
tanpa ada kepastian status hukum, dianiaya, ditem-
baki dan bahkan disiksa untuk mendapatkan infor-
masi ataupun memaksa untuk mengamini tindakan 
pidana yang dituduhkan kepadanya. Di lain sisi, pi-
hak keluarga tidak mendapat informasi atas apa 
yang dipidanakan kepada anggota keluarganya, tidak 
mendapat menemui saat dalam tahanan dan mala-
han menemukan anggota keluarganya telah berada 
di rumah sakit dalam kondisi mengalami luka-luka 
bahkan telah meninggal. 

Pertama, Tindakan penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang 

LBH Makassar mencatat 13 tindakan penangkapan 
sewenang-wenang yang disertai dengan tindak ke-
kerasan secara fisik, dan 3 tindakan penangkapan 
sewenang-wenang pada kekerasan non-fisik. Dari 
kasus-kasus yang ditangani LBH Makassar ini, dik-
etahui aparat kepolisian melakukan penangkapan 
dan penahanan di rumah korban, seringkalinya pada 
tengah malam atau dini hari dan tanpa disertai surat 
perintah penangkapan dan penahanan. Bahkan aksi 
penangkapan ini juga disertai dengan aksi perusakan 
fasilitas rumah korban. Hal ini seperti yang dialami 
oleh ibu Fatilan, saat aparat kepolisian Polsek Ujung 
Pandang melakukan penangkapan terhadap sua-
minya, alm. Agung Pranata (korban).31 Penangkapan 
dilakukan dini hari pukul 02.45 WITA pada tanggal 29 
September 2016. Aparat kepolisian yang telah diper-
silahkan masuk ke dalam rumah malahan melakukan 

aksi dobrak pintu kamar pribadi ibu Fatilan dan  ko-
rban. Bahkan, korban ditangkap secara paksa den-
gan menyeret keluar rumah disertai penganiayaan 
yang mengakibatkan bayinya (usia 5 bulan) terlepas 
dari tangannya. Hal yang sama dialami oleh Junardi32 
yang ditangkap di rumahnya pada tanggal 14 Mei 
2016 sekitar pukul 04.00 WITA. Saat melakukan pen-
angkapan, tanpa disertai surat perintah penangka-
pan, aparat kepolisian berjumlah 8 (delapan) orang 
dari Polsek Panakkukang memanjat pagar rumah Ju-
nardi.

Pola penangkapan dan penahanan sewenang-
wenang lainnya dengan cara menjebak korban. Hal 
ini dialami oleh Adhan.33 Peristiwa terjadi pada tang-
gal 23 Januari 2016. Dalam perjalanan pulang, tiga 
aparat kepolisian mencegat Adhan, mencabut dan 
menyita kunci motor dan dompet juga disita. Adhan 
dipaksa mengambil sebuah barang yang diletakkan 
di depannya. Karena diintimidasi, Adhan terpaksa 
mengambil barang tersebut yang ternyata adalah 
narkoba. Setelah itu Adhan langsung ditangkap dan 
dibawa ke Polres Jeneponto Unit Narkoba. Selain 
itu, Adhan diinterogasi tanpa adanya pendampingan 
dari penasehat hukum.

Disamping itu, aksi penahanan disertai tindakan ti-
dak manusiawi juga dialami oleh NRA, seorang ibu 
rumah tangga, oleh pihak Polresta KPPP Pelabuhan 
Makassar. NRA, yang diduga melakukan penganiay-
aan terhadap saudari Nurmala, ditahan dalam sel 
bersama dengan 8 (delapan) orang anaknya, salah 
satunya masih berusia 5 (lima) bulan. Aksi pena-
hanan ini sangatlah mengabaikan prinsip-prinsip 

31 Permohonan bantuan hukum register 003/DK/LBH-MKS/X/2016 dengan pemohon Ibu Fatilan (suami korban)
32 Permohonan bantuan hukum register 018/DK/LBH-MKS/V/2016 dengan pemohon Junardi (korban)
33 Permohonan bantuan hukum register 013/DK/LBH-MKS/I/2016 dengan pemohon Dahniar Erang
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penghormatan dan perlind-
ungan HAM dalam pasal 3 
huruf h dan i Perkap No. 8 
tahun 2009 tentang Imple-
mentasi Prinsip dan Stan-
dar HAM dalam Penyeleng-
garaan Tugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
dimana aparat kepolisian 
dalam melakukan penah-
anan seharusnya memper-
hatikan prinsip keadilan 
dan perlakuan khusus bagi 
kelompok rentan dan yang 
berkebutuhan khusus (af-
firmative action) dan hak 
anak atas kelangsung hidup, 
tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari 
kekerasan.34

Kedua, Penganiayaan yang berkorelasi dengan 
penggunaan bentuk kekuatan berlebihan (exces-
sice force) 

Tindakan ini mengakibatkan rangkaian kekerasan 
yang mana telah melewati batas kewenangan in-
stitusi kepolisian. Dalam pendampingan kasus 
kekerasan oleh aparat kepolisian, LBH Makassar 
mencatat 4 (empat) korban penganiayaan. 1 (satu) 
korban mengalami penganiayaan hingga berujung 
pada kematian korban, dimana keluarga mendapati 
korban telah berada di RS Bhayangkara dalam kondi-
si dibantu alat pernafasan, selang penyedot darah 
di mulut dan sejumlah luka lebam di bagian dada, 
belakang leher dan bawah mata. Korban meninggal 
setelah sempat mendapat perawatan.35 

Aksi penganiayaan pun tak luput melibatkan pimpi-
nan kepolisian sebagai pelaku kekerasan. Kapolsek 

Belawa, inisial “AKP B.”, bersama 3 (tiga) anggota 
Polsek Belawa, Kabupaten Wajo. Dalam aksi penga-
niayaan, pada tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 
11.00 WITA, hanya dengan dugaan korban mengala-
mi gangguan kejiwaan, dengan tidak manusiawi AKP 
B., mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan 
tali kemudian memukuli korban berkali-kali.36 Ke-
jadian yang terjadi di depan rumah korban yang ber-
hadapan dengan Mapolsek Belawa, mengakibatkan 
korban mengalami luka lebam dan bengkak di telin-
ga bagian belakang, bibir pecah berdarah akibat di-
tempeleng berungkali, tangan berdarah akibat diikat 
paksa, dan lutut luka berdarah akibat dipaksa berdiri 
dengan lutut.37

Ketiga, Aksi penembakan sewenang-wenang 

Aksi ini masih menjadi corak kekerasan yang dilaku-
kan oleh aparat kepolisian. Penggunaan senjata 
api diluar standar prosedur merupakan jenis tinda-
kan yang tidak bisa ditolerir. Peraturan Kapolri No. 
1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan 
Tindakan Kepolisian adalah ketentuan resmi yang 

34 Lihat siaran pers LBH Makassar, “Mengecam Tindakan Penahanan yang Tidak Manusiawi oleh Polres Pelabuhan terhadap NRH, 
2 Desember 2016; http://lbhmakassar.org/press-release/mengecam-tindakan-penahanan-yang-tidak-manusiawi-oleh-polres-
pelabuhan-terhadap-nrh/ 
35 Permohonan bantuan hukum register 006/DK/LBH-MKS/I/2016 dengan pemohon Jardiansyah Jabir
36 http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/06/dianggap-gila-kapolsek-ikat-supriadi-dan-tiga-anak-buahnya-ikut-memukul, 
diakses kembali pada 27 Desember 2016
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mengatur secara khusus bagaimana senjata api 
dapat dipergunakan. Dalam aturan tersebut juga 
jelas menegaskan masing-masing individu polisi ha-
rus bertanggungjawab dalam penggunaan kekuatan 
dalam tindakannya. Namun, hingga kini, belum ada 
transparansi publik dalam penggunaan senjata api 
oleh aparat kepolisian meski telah ada aturan inter-
nal kepolisian disebut diatas yang telah sesuai den-
gan prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan 
kekuatan senjata api.38

LBH Makassar mencatat setidaknya 21 aksi penem-
bakan diluar proses hukum, dimana 2 diantaranya 
diancam dengan ditodongkan senjata api, 1 orang 
meninggal akibat luka tembak disertai tindak penyik-
saan, dan lainnya mengalami luka akibat tembakan 
dan bentuk penyiksaan lainnya. 20 aksi penembakan 
dilakukan saat menginterogasi korban (terduga 
pelaku tindak pidana), sementara 1 orang lainnya 
mengalami penembakan secara brutal.39 

Disayangkan juga, dengan 
adanya pernyataan terbu-
ka oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan, Syahrul Yasin Lim-
po yang mengamini aksi 
tembak ditempat dalam 
upaya penanggulangan 
kasus-kasus ‘begal’ di kota 
Makassar. Pernyataan 
tersebut kemudian men-
jadi salah satu patokan 
dalam pelaksanaan Oper-
asi Tumpas Begal (Tumbal) 
pada Juni 2016 lalu.40 Per-
nyataan ‘tembak ditem-
pat’ sepatutnya tidak dis-
ampaikan oleh pemangku 

kekuasaan yang mana dapat berakibat pada pen-
egakan hukum terhadap pelaku begal berpotensi 
pada terjadinya tindakan kekerasan yang dapat be-
rakibat salah tangkap bahkan berujung pada ke-
matian. Pernyataan tersebut juga mendorong pen-
egakan hukum aparat kepolisian Sulawesi Selatan 
yang mengabaikan semangat reformasi institusi ke-
polisian yang lebih menghormati, melindungi dan 
memenuhi HAM dan rasa keadilan masyarakat.41

Keempat, Aksi penghilangan orang secara paksa

catatan selanjutnya adalah hak keluarga untuk 
mendapat informasi atas status korban dan kondisi 
korban (terduga pelaku tindak pidana). Keberlan-
jutan dari aksi penangkapan dan penahanan se-
wenang-wenang, aparat kepolisian acak kali tidak 
memberikan informasi jelas kepada pihak keluarga 
atas tindak pidana yang dikenakan dan status hukum 
yang dikenakan kepada korban. Bahkan keluarga ko-
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37 Permohonan bantuan hukum register 004/DK/LBH-MKS/X/2016 dengan pemohon Supriadi. Lihat juga pemberitaan : http://
www.tribunnews.com/regional/2016/10/06/dianiaya-polisi-warga-wajo-minta-bantuan-lbh-makassar, diakses kembali pada 27 
Desember 2016
38 Lihat: Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official Adopted by the Eighth United Nations Con-
gress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to September 1990
39 http://lbhmakassar.org/press-release/lbh-makassar-kecam-penembakan-terhadap-nelayan-pulau-rajuni-selayar/ penembakan 
terhadap seorang Nelayan oleh Polisi Kehutan (Polhut) Kab. Kepulauan Selayar. Penembakan tidak didasarkan dengan alasan yang 
jelas dan diluar prosedur hukum
40 http://makassar.antaranews.com/berita/75331/gubernur-sulsel-instruksikan-tindak-keras-begal diakses kembali pada 27 Desember 2016
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rban mengalami kesulitan untuk menemukan dan 
menemui korban. Tak jarang juga keluarga mendapa-
ti korban telah dirawat di rumah sakit. 

Sesungguh, tindakan-tindakan aparat kepolisian 
tersebut diatas merupakan tindakan penghilangan 
orang secara paksa; dimana keseluruhan unsur atas 
tindakan pelanggaran tersebut telah terpenuhi. Ber-
dasarkan pasal 2 Konvensi Internasional tentang 
Penghilangan Orang Secara Paksa menyebutkan bah-
wa “Penghilangan secara paksa adalah penangka-
pan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang 
merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat 
Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok 
yang melakukannya dengan mendapat kewenan-
gan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang 
diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap 
adanya tindakan perampasan kebebasan atau upa-
ya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang 
yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hi-
lang tersebut berada diluar perlindungan hukum”42

- Penangkapan, penahanan, penculikan atau 
tindakan lain yang merampas kebebasan

Terhadap korban Erwin Bin Maliang, terakhir terlihat 
bersama kakak iparnya, Hadia, di RS Lanto Dg Pas-
ewang saat menjaga mertuanya yang sedang sakit. 
Tak lama setelah menerima telpon dan menjumpai 
2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Hadia, seki-
tar pukul 12.00 wita (malam), Erwin meninggalkan 
rumah sakit. Hingga esoknya, Erwin tidak ditemukan 
keberadaannya, telpon pun tidak ada jawaban. 

Dari pengakuan Sultan dan Samad (saksi korban), 
menjumpai Erwin dalam mobil yang menangkap-
nya. Sesampai di Polsek Palangga Gowa, Sultan dan 
Samad dimasukkan dalam sel tahanan, sementara 
Erwin dibawa pergi oleh aparat kepolisian, namun 
tidak tahu akan dibawa kemana.

Terhadap korban Agung Pranata, ditangkap di rumah 
tanpa surat penangkapan. Korban lansung dibawa 

dengan ditempatkan pada bagasi belakang mobil 
avansa putih. Keluarga tidak diberikan informasi atas 
akan dibawa kemana korban

- Yang dilakukan oleh aparat Negara … 

Keseluruhan kasus tersebut dilakukan oleh anggota 
kepolisian

- Yang diikuti dengan penyangkalan penge-
tahuan terhadap adanya tindakan perampasan 
kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib 
serta keberadaan orang yang hilang

Terhadap korban Junardi, ditangkap tanpa surat 
penangkapan pada dini hari 04.00 WITA oleh ang-
gota polisi Polsek Panakkukang.  Junardi langsung 
dibawa tanpa adanya pemberian informasi jelas ke-
pada keluarga akan dibawa kemana. Di pagi harinya, 
istri Junardi mendatangi Polsek Panakkukang untuk 
menemui korban, namun korban tidak ditemukan di 
Polsek tersebut, aparat kepolisian juga tidak mem-
berikan informasi jelas keberadaan korban.

Terhadap korban Agung Pranata, paska ditangkap, 
keluarga korban mendatangi Polsek Panakkukang, 
namun aparat kepolisian yang ditemui menyebutkan 
tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap 
Agung Pranata. Keluarga juga mencoba mencari in-
formasi keberadaan korban di Pos Polisi Hertasning, 
Polsek Rappocini dan Polsek Talamalate, namun ke-
beradaan korban tidak didapati.

- Sehingga menyebabkan orang-orang hilang 
tersebut berada di luar perlindungan hukum

Erwin Bin Maliang, dan Agung Pranata didapati oleh 
keluarga korban telah berada di RS Bhayangkara 
dalam kondisi kritis. Kedua korban meninggal dunia. 
Dari jenasah korban ditemukan sejumlah luka akibat 
penyiksaan.

Kelima, Praktik Penyiksaan Masih Dilestarikan

Di sepanjang tahun 2016, LBH Makassar mencatat 

41 SP LBH Makassar, “Mengecam Pernyataan Tembak Ditempat oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, http://lbhmakassar.org/
press-release/mengecam-pernyataan-tembak-di-tempat-oleh-gubernur-sulsel-syahrul-yasin-limpo/ 
42 Indonesia telah meratifikasi (menandatangani) Konvensi Anti Penghilangan Paksa pada 27 September 2010 di markas besar PBB 
di New York, melalui Menteri Luar Negeri RI.
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bahwa aparat kepolisian masih saja melestarikan 
praktik-praktik penyiksaan terhadap korban dugaan 
pelaku tindak pidana. Pada tahun 2016 ini, LBH 
Makassar mendampingi 10 peristiwa penyiksaan 
dengan 15 korban.

Dari jumlah tersebut, LBH Makassar mencatat dan 
mendokumentasikan bahwa penyiksaan rata-rata di-
lakukan di tahanan kantor polisi dan atau pos polisi, 
dan lokasi yang tidak ada kaitannya dengan institusi 
kepolisian yakni tempat-tempat yang jauh dari akses 
publik.

Pola penyiksaan di tahun 2016 ini dilakukan dalam 
proses pemeriksaan guna memaksakan pengakuan 
korban atas tindak pidana yang dikenakan kepadan-
nya dengan cara [1] dipukul dengan tangan kosong 
dan atau benda serta diinjak secara bertubi-tubi; 
[2] tangan, kaki dilakban atau diikat, mulut dilakban 
atau kepala ditutup; [3] kepala ditutup dengan kan-
tong dan disiram dengan air ke bagian wajah (wa-
ter boarding); [4] diancam dengan senjata api; [5] 
ditembak dibagian kaki; [6] dicambuk; [7] disetrum; 
[8] penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya 
korban

Pada kasus yang dialami oleh Reskiadi bersama 4 
orang lainnya (Rezky alias Panjang, Firmansyah, 
Muhammad Ikram, dan Waldy) di tahanan Polsek 
Bontoala pada Kamis, 19 Mei 2016.43 Reskiadi dan 
yang lainnya ditangkap dan ditahan dengan tudu-
han melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam 
tahanan kelimanya mengalami penyiksaan berupa 
pemukulan bertubi-tubi dan ditembak dibagian kaki. 
Reskiadi mengalami luka lebam di beberapa bagian 
tubuh dan 2 (dua) luka tembak di kaki kiri, Rezky alias 
Panjang mengalami luka lebam di beberapa bagian 
tubuh dan 3 (tiga) luka tembak di kaki kanan, Fir-
mansyah mengalami luka lebam di beberapa bagian 
tubuh dan 2 (dua) luka tembak di kaki kanan, Mu-
hammad Ikram mengalami luka lebam di beberapa 
bagian tubuh dan 2 (dua) luka tembak di kaki kanan, 
dan Waldy mengalami luka lebam di beberapa ba-
gian tubuh dan 2 (dua) luka tembak di kaki. 

Sementara itu, Jaenuddin, korban dan terduga 
pidana pencurian, saat dalam interogasi di Pos Res-
mob Polda Sulsel pada tanggal 6 Desember 2016, 
Jaenuddin dipaksa mengakui telah melakukan se-
jumlah aksi pencurian 4 motor berdasarkan laporan 
kepolisian namun tidak mengakui perbuatan terse-
but, yang mengakibatkan Jaenuddin ditembak di 
kaki kanan dan kaki kiri hingga tembus. Tidak hanya 
itu, Jaenuddin juga dicambuk dengan menggunakan 
ikat pinggang dan disetrum dengan alat setrum.

Tindak penyiksaan hingga mengakibatkan mening-
galnya korban dialami oleh Erwin Bin Maliang (ter-
duga tindak pidana pencurian mobil) dan Agung Pra-
nata (terduga tindak pidana narkotika). Keduanya 
didapati oleh keluarga korban di RS Bhayangkara. 
Erwin meninggal dalam kondisi leher patah, luka 
lebam di kedua siku tangan dan beberapa bagian 
tubuh lainnya, luka tembak di lutut kaki kanan dan 
luka bocor di kepala bagian belakang. Sementara 
Agung Pranata meninggal dalam kondisi luka lebam 
disekujur tubuh, saraf tidak berfungsi, dan leher pa-
tah. Erwin adalah tahanan Polres Gowa pada bulan 
Februari 2016, dan Agung Pranata adalah tahanan 
Polsek Ujung Pandang pada bulan September 2016.

LBH Makassar menilai maraknya kultur praktik pe-
nyiksaan tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan me-
kanisme hukum terhadap kasus penyiksaan itu send-
iri. Walaupun pemerintah Indonesia telah menjadi 
Negara pihak atas Konvensi Internasional Menen-
tang Penyiksaan  dan Perlakuan yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Interna-
tional Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 
melalui UU No. 5 tahun 1998 dan juga dinyatakan 
dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Namun, pada tataran implemen-
tasi ke dalam mekanisme internal tidak terwujud. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menga-
tur dan tidak mengakui penyiksaan sebagai tindak 
pidana. Kondisi semakin diperburuk dengan lamban-
nya proses revisi KUHP di Parlemen.

Selain itu, walaupun telah meratifikasi Konvensi In-
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ternasional Anti Penyiksaan, pemerintah Indonesia 
masih enggan menindaklanjuti prosedurnya pada 
tahap meratifikasi protokol opsional untuk Konvensi 
Anti Penyiksaan tersebut (OPCAT). OPCAT sendiri 
merupakan prosedur pencegahan praktik pencega-
han, bahkan hingga ditingkat nasional, salah duanya 
dengan membentuk subkomite pencegahan (me-
kanisme internasional) dan kunjungan reguler sub-
komite ke dalam Negara guna membantu memben-
tuk mekanisme pencegehanan di tingkat nasional.44

Bergerak Mundur - Regulasi Internal Kepolisian 
Beririsan Terbalik dengan Inkapastas dan Peng-
abaian Aturan oleh Aparatur Kepolisian

Setelah 16 tahun reformasi, pertanyaan klasik selalu 
diarahkan kepada instisusi kepolisian tiap tahunnya; 
“Sejauh mana efektivitas pembenahan Polri sebagai 
pemolisian demokratis?”

Reformasi strategis dengan meningkatkan kapasi-
tas norma hukum dan penegakan standar hak asasi 
manusia yang dilakukan di institusi Polri sejak re-
formasi 1998 masih saja memberi celah besar un-
tuk memunculkan praktik-praktik kekerasan aparat 
kepolisian yang eksesif hingga pada tataran aparat 

kepolisian yang bertugas di lapangan. Terlihat adan-
ya jurang menganga antara produk kebijakan inter-
nal kepolisian dengan penerapan pengetahuan dan 
pengalaman (inkapasitas) para personel kepolisian 
yang masih kental dengan kultur kekerasan dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Di 
lain sisi, sejumlah norma hukum (regulasi internal 
kepolisian) tersebut malah dimaknai sebagai upaya 
membatasi ruang gerak polisi dalam menjalankan 
tugasnya. Sehingga kerap polisi melakukan tindakan 
breaking the rules, yang mana tidak hanya melang-
gar prosedural namun juga aturan hukum yang ada 
juga dibengkokkan. Kondisi ini menjadi cermin nyata 
bahwa problem klasik ini menjadi Pekerjaan Rumah 
Kepolisian yang belum terselesaikan dalam mening-
katkan akuntabilitas institusinya.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan sumber daya 
institusi Kepolisian, oleh LBH Makassar dilihat dari 
beberapa permasalahan mendasar:

Pertama, Paradigma penegakan hukum masih men-
gutamakan pendekatan kekerasan dalam menang-
gulangi kekerasan, seperti masih adanya praktik pe-
nyiksaan, penghilangan secara paksa, penggunaan 

Siaran Pers LBH Makassar: “Pelaksanaan Reformasi POLRI Tidak Konsisten”, 7 Oktober 2016. http://lbhmakassar.org/
press-release/pelaksanaan-reformasi-polri-tidak-konsisten/

44 Pasal 11 huruf a dan b, OPCAT resolusi 57/1999 oleh MUPBB pada 18 Desember 2002
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kekerasan secara berlebihan, pembunuhan diluar 
proses hukum dan tindakan kekerasan lainnya. Tiap 
tahun praktik kekerasan tersebut tetap saja terjadi 
dan tetap saja dilaporkan oleh sejumlah lembaga 
non-pemerintah sebagai penilaian atas buruknya 
akuntabilitas kepolisian. 

Kerja-kerja kepolisian memang sering kali dianggap 
identik dengan kekerasan. Ini tidak dapat dihindar-
kan karena esensi dari pemolisian bukan pada apa 
yang dilakukan oleh polisi, melainkan pada apa 
yang potensial yang dilakukan polisi, dalam hal ini 
potensi penggunaan kekerasan secara sah. Dalam 
Negara demokratis, fungsi keamanan nasional be-
rada di bawah wewenang sipil, sehingga polisi men-
jadi pemegang monopoli kekerasan (monopolists 
of force). Disamping itu, dalam menjalankan kerja-
kerja sehari-hari, polisi ditekankan pada satu doktrin 
bahwa merekalah pemberantas kejahatan, semisal 
“perang melawan terorisme”. Doktrin ini akhirnya 
menggiring polisi pada kondisi men-judge seseorang 
yang dianggap “orang jahat” yang tidak layak hidup. 
Paradigma ini telah lama membelenggu hingga ke 
dalam mind-set tiap personil anggota kepolisian. 
Hal ini menunjukkan sistem yang telah dimiliki be-
lum cukup memadai untuk membatasi penggunaan 
kekerasan yang tidak proporsional pada sejumlah 
peristiwa pidana.

Kedua, Praktek mafia peradilan selalu diikuti oleh 
adanya penyalahgunaan wewenang (corrupt) oleh 
aparat hukum, salah satunya oleh aparat kepolisian. 
Tak jarang aparat kepolisian menggunakan kewenen-
ganannya sebagai alat “negosiasi” untuk mendapat-
kan suatu imbalan “material”. Akibatnya, hukum 
tampak bukan tempat mendapatkan keadilan na-
mun arena mempertaruhkan uang untuk membeli 
“keadilan”. Dalam hal ini, kepolisian terseret dalam 
level aktor mafia peradilan. 

Semisal, dalam kasus Herawansah Bin Heri, yang 
ditangani oleh LBH Makassar pada Februari 2016, 
atas kasus pencurian ternak. Pihak Kepolisian Polsek 
Ujung Pandang tampak mendorong proses mediasi. 
Proses mediasi yang dimaksud adalah Herawansah 

membayar sejumlah 1 juta rupiah kepada pemilik 
ternak (yang mana saat dilakukan investigasi, dite-
mukan adanya indikasi kongkalikong antara pemilik 
ternak dengan aparat polisi Polsek Ujung Pandang). 
Pada kasus lain yang dihadapi oleh Mentari Pratiwi45 
sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan. Terkait 
kasus telah diselesaikan secara damai antara pel-
apor dan terlapor, namun aparat kepolisian enggan 
membebaskan Mentari dari tahanan Polsek Tama-
late bahkan secara terang-terangan meminta uang 
sejumlah Rp 10.000.000 kepada Mentari. Aksi pem-
erasan ini juga dialami oleh Adhan. Adhan yang di-
jebak dalam kasus narkotika dipaksa membayar Rp. 
10.000.000 untuk meringankan hukumannya.

Ketiga, lemahnya mekanisme akuntabilitas penga-
wasan internal dan mekanisme kontrol eksternal. 
Secara internal, mekanisme kontrol tidak mampu 
berjalan maksimal dan bahkan tidak mampu ‘mem-
bersihkan’ personil kepolisian paska melakukan tin-
dak kekerasan maupun penyalahgunaan kewenan-
gan. Bahkan institusi kepolisian terlihat berupaya 
menutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh ang-
gotanya. Semisal kasus meninggalnya korban Agung 
Pranata, pihak penyidik dari Polsek Ujung Pandang 
memberikan uang dalam amplop senilai 5 juta ru-
piah agar pihak keluarga tidak melanjutkan pel-
aporan kasus kematian Agung Pranata. Disisi lain, 
Kompolnas sebagai kontrol eksternal tidak memiliki 
kewenangan yang cukup untuk bekerja secara inde-
penden dalam mengawasi kinerja kepolisian. 

Keempat, Pemolisian Masyarakat (polmas) dimaknai 
negatif oleh aparat kepolisian itu sendiri. Polmas seb-
agai grand strategy memperkuat pelaksanaan tugas 
pokok Polri pada kenyataannya belum memberikan 
dampak signifikan pada efektifitas pelayanan kepoli-
sian kepada masyarkat, serta belum memberi kon-
tribusi banyak dalam memperbaiki transparansi dan 
akuntabilitas institusi kepolisian. Lemah dan ketida-
kseragamannya pemahanan anggota kepolisian ter-
hadap polmas ini juga bersamaan dengan lemahnya 
kapasitas personel kepolisian terhadap pemahaman 
atas penegakan hak asasi manusia dan pelayanan 
atas akses keadilan oleh masyarakat.
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Sepanjang tahun 2016 LBH Makassar men-
erima sebanyak 12 Kasus sengketa tanah 
yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di 

Sulawesi Selatan. Karakteristik konflik pada sengketa 
tanah yang terjadi di wilayah pedesaan adalah se-
lalu melibatkan Petani melawan perusahaan swasta 
atau Petani melawan institusi negara, sementara di 
wilayah perkotaan seperti Makassar karakteristik 
konflik tanah lebih banyak melibatkan masyarakat 
miskin kota dengan pemilik modal yang bertujuan 
untuk menguasai tanah-tanah masyarakat miskin 
dengan modus kriminalisasi masyarakat miskin kota 
lewat laporan Pidana Penyerobotan. 

LBH Makassar mencatat dua kasus yang mengguna-
kan modus pelaporan pidana untuk menguasai tan-
ah masyarakat miskin. Kasus Dg Nyomba dkk46 yang 
bersengketa dengan seorang pengusaha, dimana Dg 
Nyomba bersama ahli waris lainya yang mempun-
yai alas hak rincik, sudah beberapa kali dilaporkan 
oleh Pengusaha berinisial “HYW” dengan laporan 
penyerobotan dan pengrusakan sehingga ahli waris 

ditetapkan sebagai tersangka pengrusakan di Polsek 
Rappocini Makassar, dan sampai saat ini masih ber-
proses di tingkat Penyidikan. Selain dengan melaku-
kan kriminalisasi terhadap Ahli Waris pada tahun 
2014, HYW pernah menggunakan Preman bayaran 
melakukan pemagaran di bawah pengamanan 
Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar. 

Modus yang sama juga dialami Klien LBH Makassar 
an. Zulkifli47 yang bersengketa dengan RS Hermina 
dimana pihak rumah sakit yang melakukan pemban-
gunan menyerobot tanah milik Zulkifli. Pihak Rumah 
Sakit Hermina membangun akses jalan rumah sakit 
di atas tanah Zulkifli tanpa sepengetahuan Zulkifli 
sebagai pemiliknya serta memasang papan bicara di 
tanah tersebut. Namun pada saat Zulkifli keberatan 
dan melakukan pembongkaran justru ia yang dikrim-
inalisasi dengan laporan Penyerobotan dan Pengru-
sakan oleh pihak rumah sakit. Zulkifli sudah dimintai 
keteranganya di kepolisian meskipun sampai saat ini 
belum ada perkembangan mengenai status laporan 
tersebut. 

E. Perlindungan Hak Atas Tanah Warga; 
Belum Terpenuhi Bahkan Dicerabut & 
Dikriminalisasi
(Kondisi Pemenuhan dan Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah)

46 Nomor Register Perkara Nomor :009/DK/LBH-MKS/XI/2016 an. Siajang
47 Nomor Register Perkara Nomor :008/DK/LBH-MKS/VI/2016 an. Zulkifli
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Di wilayah pedesaan petani dihadapkan dengan pe-
rusahaan swasta ataupun institusi negara, seperti 
konflik lahan antara petani Kecamatan Kera dengan 
karyawan Perusahaan Perkebunan PT Kijang Jantan, 
di Kec. Kera Kab. Wajo, serta konflik lahan antara 
petani dengan Dinas Transmigrasi, di Desa Maccini 
Baji, Kab. Takalar. Lahan yang telah dikuasai petani 
secara turun temurun pada tahun 2015 tiba-tiba 
diklaim oleh Dinas transmigrasi Kabupaten Takalar 
dengan dasar tanah tersebut merupakan tanah Ne-
gara berdasarkan SK Gubernur Sulsel H. Zainal Basri 
Palaguna. Lahan tersebut dinyatakan sebagai lahan 
pencandangan transmigrasi dengan luas 600 hektar. 

Selanjutnya dalam kasus sengketa tanah di wilayah 
pedesaan yang memperhadapkan sesama warga, 
pada beberapa kasus menunjukkan adanya keter-
libatan aparatur negara yang memihak salah satu 
pihak bersengketa. Seperti kasus sengketa tanah 
antara sesama warga yang melibatkan TNI di Desa 
Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto. Ke-
camatan Bangkala Barat berbatasan langsung den-
gan Kabupaten Takalar, dimana tanah seluas 6 hek-
tar yang disengketakan  berbatasan langsung dengan 
Asrama kesatuan Batalyon Infanteri 726 Bangkala 
Kab. Jeneponto. Yonif 726 Bangkala ikut memihak 
salah satu warga yang bersengketa. Kepala Desa 
Bulu Jaya sebagai salah satu pihak yang bersengketa 
menggunakan kewenanganya untuk tidak menge-
luarkan surat keterangan penguasaan lahan, karena 
mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut meski-
pun tidak bisa menunjukkan dasar kepemilikannya. 

Di Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar, 
seorang anggota TNI yang menjabat sebagai Binta-
ra Pembina Desa (Babinsa) melakukan penebangan 
ratusan pohon kenari milik petani. Pohon-pohon 
yang sudah ditebang tersebut kemudian diangkut 
dan dijual. Modus yang digunakan oleh oknum TNI 
ini adalah dengan membeli pohon kenari di salah 
satu kebun petani, namun pohon-pohon yang tidak 
termasuk pohon yang dibeli namun bersebelahan 
juga ikut ditebang. Belakangan oknum TNI tersebut 
memberikan ganti rugi namun dengan jumlah yang 
sangat tidak sesuai.  

Sengketa tanah lainnya yakni di Kabupaten Gowa 
dimana terdapat dua kasus. Kasus sengketa tanah 
tersebut adalah sengketa antara warga di Samata 
Gowa selaku ahli waris dengan PT Sinar Galesong se-
laku pengembang (developer). Warga yang mengaku 
ahli waris mengklaim memiliki alas hak rincik seba-
gai bukti hak namun PT Sinar Galesong tetap mel-
akukan pembangunan di lahan milik warga tersebut. 
Kasus  lainnya dialami seorang warga pemilik lahan 
yang bersengketa dengan PT Bukti Sejahtera seba-
gai pengembang. Pemilik lahan yang menjual lahan-
nya di Jalan Poros Malino kepada PT Bukti sejahtera 
dengan sistem pembayaran angsur ternyata tidak 
menerima pembayaran sampai lunas dari PT Bukti 
sejahtera selaku pembeli. Pemilik lahan yang sudah 
dirugikan melakukan upaya perlawanan dengan me-
laporkan Pihak PT Bukti Sejahtera, namun laporan 
tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Polres 
Gowa. 

Nasib yang sama juga dialami oleh masyarakat adat 
di Desa Tana Makaleang, Seko Tengah, Luwu Utara, 
Sulawesi Selatan. Mereka menolak pembangunan 
PLTA PT Seko Power Prima, karena wilayah eksplorasi 
mereka berada dalam kawasan adat yang dimasuki 
tanpa izin. Oleh karena upaya-upaya formal tuntut-
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an warga yang tidak ditanggapi, akhirnya warga mel-
akukan aksi membuka tenda (camp) dan membuang 
tanah serta bebatuan hasil eksplorasi ke aliran sun-
gai. Buntut aksi ini, 13 warga dari masyarakat adat 

ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 
berlapis tentang pengrusakan dan perampasan ke-
merdekaan. Ketigabelas orang warga tersebut telah 
ditahan sejak Oktober 2016. 
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Jelang akhir tahun 2016, LBH Makassar me-
nangani 19 kasus Buruh, 7 kasus atau 36,8% 
diantaranya merupakan kasus kelompok yang 

melibatkan lebih dari 1 penerima manfaat, selebihn-
ya sebanyak 12 kasus atau 63,15%  adalah kasus in-
dividu dengan jumlah pengadu sebanyak 63 orang.

Terdapat 18 kasus sengketa pokoknya adalah seng-
keta PHK, sementara 1 kasus lagi adalah perselisihan 
Hak. Meskipun 18 kasus merupakan kasus pokokn-
ya adalah perselisihan hak, namun semua perkara 
tersebut juga terdapat sengketa hak di dalamnya, 
sangat jarang kasus Buruh yang memiliki 1 jenis 
sengketa, meskipun terdapat 1 kasus pokok.

Terlihat bahwa Buruh hanya akan menuntut peru-
sahaan apabila telah berada di ujung tanduk, telah 
terjadi PHK atas dirinya. Sangat jarang dari Buruh 
berkehendak untuk mengadukan perselisihan lain-
nya selain perselisihan PHK. Banyak sengketa PHK 
tersebut diakibatkan oleh pelanggaran peraturan 
perusahaan, persoalannya, semua perusahaan yang 
melakukan PHK dengan alasan melanggar peraturan 
perusahaan ternyata tidak memiliki peraturan peru-
sahaan secara resmi dan tertulis.

Terdapat 2 kasus yang menarik untuk kasus buruh di-
tahun 2016, disebut menarik karena perkara ini san-
gat jarang terjadi, perkara tersebut adalah sengketa 

Hak yang diadukan oleh 3 orang perwakilan buruh 
dan 12 buruh digugat Perbuatan Melawan Hukum 
oleh perusahaan karena melakukan demonstrasi.

Sengketa Hak 

Salah satu kasus yang menarik adalah perselisihan 
hak yag diadukan oleh 3 orang perwakilan buruh, 
perselisihan ini timbul akibat perusahaan tempat 
mereka bekerja tidak membayarkan upah sesuai 
upah minimum kota makassar (UMK Makassar), 
menerapkan jam kerja berlebih tanpa upah lembur. 
Perkara ini diadukan kepada LBH Makassar bukan 
atas inisiatif sendiri oleh Buruh, tapi didampingi oleh 
serikat.

Perselisihan ini, telah diadukan kepada Bidang Pen-
gawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, tapi 
Bindang Pengawasan Dinas Tenagkerja Kota Makas-
sar mengeluarkan semacam Nota Pengawasan dan 
dalam nota tersebut hanya memuat terkait Jam Ker-
ja yang berlebih tanpa uang lembur dan menyatakan 
bahwa tidak ada pelanggaran terkait jam kerja den-
gan alasan bahwa perusahaan tidak pernah menge-
luarkan surat perintah kerja, padahal secara nyata 
Buruh melakukan pekerjaan lebih dari jam kerja 
yang ditetapkan oleh pemerintah dan Buruh yang 
tidak mematuhi jam kerja tersebut akan mendapat-
kan sanksi. 

(Kondisi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Buruh) 

NASIB KAUM BURUH; 
HAK TAK DIPENUHI 

KRiMINALISASI justru DIDAPAT

F 
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Penyuluhan Hukum kepada Serikat Buruh GSBN terkait Hak-hak Ketenagakerjaan 24 April 2016. http://lbhmakassar.
org/liputan-kegiatan/penyuluhan-hukum-gsbn-hak-hak-ketenagakerjaan/ 

Buruh sendiri tidak hanya mengadukan soal pelang-
garan jam kerja sebagaimana tertuang dalam Nota 
Pengawas, tapi juga mengadukan soal dugaan Pi-
dana Upah (membayar upah dibawah UMK Makas-
sar),  tapi dinas tenaga kerja tidak memberikan jawa-
ban terkait hasil penelitiannya terkait Pidana Upah 
dalam Nota Pengawas.

Terkait upah, Buruh menerima upah seolah-olah 
sesuai UMK yakni sebesar Rp. 2.313.625 namun 
komponen upah tersebut bukanlah upah pokok, 
atau upah yang diterima secara pasti setiap bulann-
ya, terdapat komponen upah tersebut yang merupa-
kan tunjangan tidak tetap seperti Tunjangan Trans-
portasi, Tunjangan Makan, dll, yang semua itu tidak 
diterima oleh Buruh apabila Buruh tidak datang ke 
perusahaan, apapun alasan ketidak hadirannya ter-
masuk apabila Buruh sakit atau Izin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak terja-
di pelanggaran hak di perusahaan-perusahaan, dan 

yang menarik bahwa buruh pada tahun 2016 sudah 
mulai sadar tentang hak-haknya dan mulai menun-
tut, tidak hanya melaukan tuntutan saat mereka 
sedang terjepit PHK. Buruh juga sudah mulai meng-
gunakan mekanisme Pidana Ketenagakerjaan untuk 
menuntut Hak-Hak mereka dengan mengadukan 
hak-hak mereka yang bernuansa pidana kepada bi-
dang pengawasan ketenagekerjaan. 

Sayangnya, kesadaran buruh ini tidak disertai oleh 
kinerja bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang 
baik. Sejak tahun 2013, LBH Makassar telah mel-
akukan kritik terhadap bidang Pengawasan Ketena-
gakerjaan. Kritik ini dilakukan karena dari semua 
dampingan Buruh LBH Makassar sejak tahun 2013 
dilanggar Haknya pada bidang Upah, dan Undang-
Undang mengatur bahwa tidak dibayarnya upah 
sesuai Upah Minimum adalah kejahatan yang dapat 
dipidana. Bidang pengawasan ketenagakerjaan di di-
nas tenaga kerja, selain memiliki fungsi pengawasan, 
juga memiliki fungsi penyidikan yang diberikan ke-
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wenangan untuk melakukan penyelidikan dan pe-
nyidikan sesuai KUHAP. Tapi banyaknya pelanggaran 
Upah ini tidak ada sama sekali pengusaha yang di 
tuntut karena melanggar ketentuan pidan upah.

Dari kasus ini juga memperlihatkan bahwa peran 
serikat buruh dalam menuntut hak sangat penting, 
serikat buruh dalam perkara ini selain sebagai media 
berjuang dalam memperjuangkan hak juga sebagai 
media penyadaran terhadap buruh akan hak-haknya 
sebagai buruh di perusahaan.

Buruh Digugat; Kriminalisasi atas Aksi Serikat Buruh

Enam orang anggota serikat buruh dari KSN di PHK 
secara tidak wajar oleh PT. Surya Medistrindo yang 
merupakan anak perusahaan PT. Gudang Garam. 
Lima orang di PHK tanpa melalui putusan pengadi-
lan, sedangkan satu orang di PHK melalui pengadi-
lan, akan tetapi jumlah pesangon yang ia terima 
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena 
tidak terima dengan perlakuan sewenang-wenang 
pihak perusahaan, maka pada 15 Agustus 2016 
atas nama Gabungan Buruh Pemuda Mahasiswa 
Nusantara yang didalamnya terdapat beberapa or-
ganisasi antara lain FSPBI, KSN, GAM, GAPEMNAS, 
HIMALAYA, PKPM, SPMN dan GRD melakukan aksi 
demonstrasi di depan PT. Surya Medistrindo untuk 
menuntut hak – hak mereka. Pihak perusahaan tidak 

merespon tuntutan pekerja, maka massa aksi mel-
akukan pendudukan pada 16 Agustus 2016 dan 22 
Agustus 2016. 

Pihak perusahaan tetap bersikukuh dan kemudian 
melaporkan sembilan orang pimpinan aksi kepada 
kepolisian dengan tuduhan pengrusakan pagar mi-
lik perusahaan. Mereka yang berjumlah sembilan 
orang terdiri dari dua pimpinan organisasi, satu pen-
damping/paralegal buruh dan enam orang adalah 
pekerja yang diPHK. Tidak hanya itu, pihak perusa-
haan menggugat sembilan orang pimpinan aksi di 
Pengadilan Negeri Makassar atas perbuatan mela-
wan hukum (PMH). 

Perbandingan Kasus Buruh Dari Tahun Ketahun

Kasus buruh yang ditangani oleh LBH Makassar pada 
tahun 2016 memiliki penurunan jumlah dari tahun 
2015, pada tahun 2015 LBH Makassar Menangani 
kasus Buruh sebesar 22 Kasus, sedangkan pada ta-
hun 2016 LBH Makassar menangani kasus sebanyak 
19 kasus.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa buruh sesung-
guhnya telah sadar akan haknya, namun tidak se-
mua buruh memiliki keberanian untuk menuntut 
hak-haknya. Serikat buruh menjadi wadah yang di-
pegang teguh dan digunakan oleh buruh untuk men-
untut hak-haknya. Bertolak belakang dengan kondisi 
ini, Dinas Tenaga Kerja tidak maksimal dalam mel-
akukan pengawasan dan menindak pengusaha ‘na-
kal’ yang mempekerjakan buruh tidak sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan situasi seperti ini, LBH Makassar terus men-
dorong buruh untuk mampu menuntut pemenuhan 
hak-haknya sebagai pekerja di sebuah perusahaan. 
Dorongann ini tentunya diarahkan pada penguatan 
peran serikat buruh baik secara struktural maupun 
pengetahuan terkait pengelolaan organisasi dan 
pemahaman atas hak-hak buruh.

... buruh sesungguhnya 
telah sadar akan haknya, 
namun tidak semua buruh 
memiliki keberanian untuk 

menuntut hak-haknya. 
Serikat buruh menjadi wadah 
yang dipegang teguh dan 

digunakan oleh buruh untuk 
menuntut hak-haknya.

“
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Juru Parkir; Upaya Swastanisasi PD Parkir oleh Wa-
likota Makassar

Juru Parkir adalah bagian dari masyarakat 
misikin urban yang selama ini didampingi LBH 
Makassar. Juru Parkir Makassar sejak bebera-

pa tahun telah menghimpun diri dalam sebuah or-
ganiasi bernama Serikat Juru Parki Makassar (SJPM) 
yang basis keanggotaanya adalah para pekerja infor-
mal Makassar yang berprofesi sebagai Juru Parkir. 

Menurut PD Parkir Makassar Raya, total Juru Parkir 
se-kota Makassar, per tahun 2015, sebanyak 2000 
orang dan bekerja di 13 titik parkir yang ada di kota 
Makassar. Sedangkan yang tergabung di Serikat Juru 
Parkir Makassar (SJPM) kurang lebih 200-an orang. 

Rencana Swastanisasi PD Parkir

Isu swastanisasi mencuat setelah disampaikan 
sendiri oleh Walikota Makassar, Moh. Ramdhan 
Pomanto, ketika berkunjung ke kantor Anti Corrup-
tion Committee. Walikota, ketika itu, mengatakan 
bahwa untuk meningkatkan kinerja sekaligus men-
dorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
dari sektor parker. Maka, ia berencana menyerah-
kan PD Parkir ke pihak ketiga (swasta). 

Rencana tersebut kemudian direspon oleh Juru 
Parkir, LBH Makassar, bersama dengan jaringan 
Mahasiswa dengan cara melakukan aksi unjuk rasa 
beberapa kali di Balaikota Makassar dan DPRD Kota 
Makassar serta beberapa kali koferensi pers. Upaya 
yang dilakukan menanggapi rencana Danny terse-
but kemudian direspons oleh Komisi B DPRD Kota 
Makassar dengan membuat RDP yang dihadiri Dirut 
PD Parkir, Juru Parkir, LBH Makassar, dan Maha-
siswa. Beberapa hari setelah RDP tersebut, Danny 
Pomanto kemudian mengklarifikasi melalui Koran 

Tempo bahwa rencana menyerahkan PD Parkir ke 
pihak ketiga (swasta) tidak akan dilanjutkan.

Rencana Pemberlakuan Sistem Smart Parking

Setelah rencana swastanisasi mereda, masalah yang 
dihadapi kemudian bermutasi ke rencana pember-
lakuan smart parking. Pemerintah Kota mengklaim 
bahwa smart parking harus diberlakukan seba-
gai solusi atas peningkatan PAD dari sektor parkir 
sekliagus sebagai solusi terhadap ‘kebocoran’ yang 
terjadi di sektor parkir. Diketahui, Total PAD Kota 
Makassar yang dihasilkan dari sektor parkir pada 
tahun 2016 medio Januari hingga Maret saja telah 
berjumlah Rp 900 juta.  Rencana kemudian mulai 
bergulir akhir tahun 2015 dan hingga saat ini. Awal 
Oktober 2016 lalu Pemerintah Kota Makassar me-
nargetkan akan memulai uji pemberlakuan smart 
parking di dua titik parkir yakni di depan Topaz, Jl. 
Belevard, Panakukang dan di Jl. Sulawesi, Kec. Wajo. 
Rencana tersebut hingga catatan ini dibuat, belum 

SWASTANISASI RUANG PENGHIDUPAN & DISKRIMINASI 
WARGA MISKIN KOTA

(Kondisi Pemenuhan Hak Ekonomi dan Hak Atas Pembangunan Warga Miskin Kota)

G 

Konferensi Pers LBH Makassar bersama Serikat Juru Parkir 
Makassar (SJPM) terkait Penolakan Smart Card dan Desa-
kan Audit PD Parkir, 3 Juni 2016. http://lbhmakassar.org/
press-release/audit-pd-parkir-batalkan-smart-card/ 
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direalisasikan. Perkembangan terakhir mengenai 
rencana pemberlakuan smart parkirng ini menu-
rut pemerintah kota, sementara dalam pengkajian.

Potensi Pelanggaran 

Smart parking adalah system yang operasionalisas-
inya sepenuhnya mengandalkan mesin. Konsekeun-
sinya, tenaga manusia, jika digunakan dalam system 
ini, bisa dipastikan adalah sangat minimal sebab jika 
dilihat system yang telah ada saat ini seperti di pu-
sat-pusat belanja (mall), sepenuhnya mengadalkan 
mesin dengan tenaga manusia yang sangat mini-
malis. Dengan kata lain, system smart parking yang 
direncanakan Pemerintah Kota, berpotensi mengek-
slusi Juru Parkir sebagai pekerja independen dari 
pekerjaan yang diusahakannya sendiri. Akibat susu-
lan dari system smart parking adalah bertambahnya 
pengangguran (jumlah jukir 2000 per tahun 2015). 
Hal ini justru bertentangan dengan tanggung jawab 
pemerintah sendiri sebagai ‘pemegang kewajiban’ 
(duty holders) dalam urusan pemenuhan hak asasi 
manusia, khususnya hak atas pekerjaan.

Tindakan Diskriminatif Pemerintah Kota atas  
Ruang Penghidupan bagi PKL Pasar Sentral

Pedagang Kaki Kima Sentral (selanjutnya disebut PKL 
Sentral) sudah berjualan di Pasar Sentral Makassar 
sejak tahun Tahun 1961 . Pada saat itu, Pasar Sentral 
murni hanya diisi oleh para Pedagang konvensional/
tradisonal. Makassar Mall belum ada saat itu. PKL 
yang berjualan saat itu (di awal-awal) di antaranya 
adalah 6 orang PKL yang di kemudian hari, di tahun 
1998, membentuk organisasi bernama Aliansi Peda-
gang Kaki Lima (ASPEK-5) Sentral dan berhubungan 
dengan LBH Makassar sebagai pendampingnya. 

Enam orang yang berjualan di Pasar Sentral itu se-
jak awal atas persetujuan PD Pasar Makassar dan 
menyetor retribusi kepada PD Pasar sebesar Rp 
150.000.00-,/bulan dan terus naik tiap tahun. Per 
tahun 1998, retribusi yang harus dibayarkan sebesar 
Rp 750.000.00 dan terus naik hingga saat ini.

Jumlah PKL se-kota Makassar per tahun 2013 adalah 
sebanyak 3951 orang . Sementara PKL Pasar Sentral 
yang tergabung dalam ASPEK-5 Sentral sebanyak 
1202  orang dengan rincian laki-laki berjumlah 743 
orang dan perempuan berjumlah 459 orang.

Di pasar sentral Makassar terdapat 2 jenis pedagang: 
pedagang yang bermitra dengan dengan PT Melati 
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Aksi Demonstrasi 
Solidaritas untuk Juru 

Parkir Makassar, 24 
Mei 2016. http://
lbhmakassar.org/

press-release/tolak-
pemberlakuan-smart-

card-untuk-parkir/ 
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Inti Raya (selanjutnya disebut pedagang resmi); dan 
pedagang yang bermitra dengan PD Pasar Makassar 
Raya yang sering disebut PKL. 

Pemerintah Kota Makassar kembali menyerahkan 
pengelolaan New Makassar Mall kepada PT Melati 
Inti Raya. Tahun 2014, PT Melati melakukan pengun-
dian lods kepada pedagang untuk mengisi gedung 
baru new Makassar mall. Hasilnya, semua peda-
gang jenis PKL menempati lantai 7. Sedangkan para 
pedagang resmi berada di lantai 4, 3, 2, 1 dan lantai 
basement. Para PKL curiga dengan hasil tersebut. 
Informasi yang mereka terima, sebelum pengun-
dian dilakukan, lantai yang didapat pedagang resmi 
sudah lebih dulu dibagikan kepada pedagang resmi 
dengan cara membayar lebih. Dan pengundian han-
ya dilakukan untuk lantai 7, tidak secara keseluru-
han. Karena itu lah, PKL kemudian menolak hasil 
pengundian tersebut.

Masalahnya, Pemerintah Kota memaksakan kepada 
seluruh pedagang agar menerima hasil pengundian 
tanpa alternatif pilihan. Kepada para pedagang, 
Pemkot menginstruksikan untuk mengisi semua ge-
dung tersebut jika telah rampung. Jika masih ada 
pedagang yang bertahan diluar maka akan dilaku-

kan penggusuran. Para PKL, sebagaimana halnya 
Juru Parkir, adalah warga kota yang berkontribusi 
terhadap kotanya. Namun pembangunan kota yang 
‘ramah modal besar’ dan pretensius terhadap mod-
ernisme, menjadikan mereka sebagai tertuduh atas 
berbagai problem kota seperti kemacetan, pendudu-
kan fasilitas umum (seperti tanah/asset daerah) dll.

Pedagang Kaki Lima, jika merujuk pada ketentuan 

Konferensi Pers 
persoalan PKL 
Sentral bersama 
pengurus ASPEK 
-5 Sentral di LBH 
Makassar, 
1 November 2016 
(foto: online-
24jam.com)
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Para PKL, sebagaimana halnya 
Juru Parkir, adalah warga kota 
yang berkontribusi terhadap  

kotanya. Namun pembangunan 
kota yang ‘ramah modal besar’ 

dan pretensius terhadap  
modernisme, menjadikan  

mereka sebagai tertuduh atas 
berbagai problem kota seperti 

kemacetan, pendudukan fasilitas 
umum (seperti tanah/asset  

daerah) dll.

“
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Pertemuan bersama 
Pengurus ASPEK-5 
Sentral di rumah salah 
seorang Pengurus di 
Jl. Sunu Makassar, 13 
Oktober 2016 
(foto: Heru SJPM)
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umum Undangan-Undang No. 20/2008 tentang 
UMKM, termasuk dalam ketegori usaha kecil dan 
menengah yang oleh karenanya harus dibangun 
sesuai asasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 
20/2008, yakni  (a) kekeluargaan; (b) demokrasi 
ekonomi; (c) kebersamaan; (d) efisiensi; (e) berkead-
ilan; (f) berkelanjutan; (g) kemandirian; (h) keseim-
bangan; dan (i) kesatuan ekonomi nasional

Asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 
No. 20/2008, tidak terjewantahkan dalam pemban-
gunan dan/atau pengelolaan Pasar Sentral Makasar. 
Hal yang terjadi justru berkebalikan dari asas-asas 
tersebut. Salah satu kebalikan itu adalah ketika 
para pedagang hendak mendirikan kembali lapak 
untuk berjulana pasca kebakaran pada tahun 2014, 
mereka disyaratkan menandatangani pernyataan 
yang menerangkan bahwa jika terjadi kebakaran 
dikemudian hari, secara otomatis semua hak para 
pedagang gugur dengan sendirinya dan segala keru-
giaan atas kebakaran tersebut ditanggung pedagang 
serta tidak menuntut ganti rugi atas kehilangan hak 
dan kerugian tersebut. Pemerintah Pusat dan Dae-
rah, oleh UU UMKM, bertanggung jawab menum-
buhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi 

berbagai aspek, mulai pendaanan hingga dukungan 
kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 
UMKM,  termasuk dalam hal ini menentukan perun-
tukan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, se-
bagaimana ditur dalam Pasal 13 huru a. Sehingga, 
mekanisme pengundian yang dijalankan PT Melati 
Inti Raya sebagai pengendali proses penempatan 
para Pedagang ke dalam lapak-lapak baru yang 
dibangun dengan menempatkan merka di lantai 7 
dengan ukuran 1,10 x 1,10 meter persegi, tempat 
atau lokasi tersebut sangat tidak wajar;

Secara historis, dengan melihat keberadaan para 
pedagang kaki lima dalam kronologis waktu, mau-
pun secara yuridis (sesuai ketentuan pasal 22 Perda 
No. 15/2009 yang mengatur tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern di Kota Makassar) sudah seharusnya 
keberadaan para pedagang kaki lima (yang juga ter-
kategorisasi sebagai UMKM) diafirmasi sesuai ke-
tentuan aquo.  Namun faktanya, para pedagang kaki 
lima seakan-akan diprivitisasi di bawah PT Melati 
Inti Raya. Sementara PD Pasar dan Pemerintah Kota 
sendiri malah membiarkan terjadinya pelanggaran 
ketentuan PERDA, dan terkesan mendukung proses 
tersebut.
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Tingkat Ketergantungan Secara Ekonomi Perempuan 
Mempengaruhi Ketimpangan Relasi Dalam Keluarga 

Pengaduan kasus kekerasan perempuan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang diterima oleh LBH 
Makassar sepanjang tahun 2016 sebanyak 13  

kasus lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya men-
erima 5 pengaduan kasus KDRT, 13 kasus pengadu-
an pada tahun 2016, terdiri dari 5 kasus kekerasan 
fisik, seperti  penganiayaaan, 4 kasus penelantaran 
dan 4 kasus kekerasan psikis lainya seperti menikah 
tanpa izin, semua kasus KDRT yang dilaporkan di-
mana pelakunya adalah suaminya sendiri, dan pada 
umumnya  korban KDRT sudah beberapa kali men-
galami tindakan kekerasan (tindakan berulang).

Jika menelisik profil Korban yang mengalami  
kekerasan secara fisik yang mengadu ke  LBH Makas-
sar rata-rata korban kekerasan secara fisik punya 
ketergantugan secara ekonomis kepada pelaku 
kekerasan selaku kepala rumah tangga dimana per-
empuan korban kekerasan secara fisik hanya bersta-
tus sebagai ibu rumah tangga yang tentunya secara 
ekonomi sangat tinggi tingkat ketergantunganya 
kepada suaminya selaku sumber utama penghasi-
lan keluarga, sebanyak 4 kasus dari 5 kasus yang 
mengalami kekerasan fisik dimana korban hanya 
berstatus ibu rumah tangga hal tersebut menunjuk-
kan perempuan yang punya ketergantungan secara 
ekonomis kepada suami sangat rentan mengalami 
kekerasan fisik seperti Penganiayaan jika terjadi 
perselisihan dan pertengkaran jika dibandingkan 
dengan perempuan yang punya penghasilan perem-

puan yang tidak terlalu bergantung pada suami di-
mana ternyata rata-rata korbanya hanya mengalami 
kekerasan psikis. 

Ketergantungan secara ekonomi perempuan korban 
kekerasan fisik disebabkan tidak punya keterampi-
lan untuk bisa mandiri secara ekonomi disebabkan 
tingkat pendidikan yang rendah, jika dilihat tingkat 
pendidikan korban kekerasan fisik seperti pemuku-
lan rata-rata tingkat pendidikanya hanya jenjang 
SMP dan SMA lain halnya dengan korban yang men-
galami kekerasan psikis rata-rata tingkat pendidiknya 
dijenjang Sarjana.  Meskipun pada faktanya ada juga 
perempuan korban kekerasan secara fisik yang men-
gadu tingkat pendidikanya sarjana namun pada um-
umnya mereka tetap punya tingkat ketergantungan 
secara ekonomi kepada suami karena mereka ber-
status sebagai ibu rumah tangga.

Meskipun korban KDRT sudah beberapa kali men-
galami tindakan kekerasan namun pada faktanya 
korban kekerasan KDRT tidak berani atau enggan 
melaporkan suaminya ke pihak kepolisian dengan 
dasar laporan tindak Pidana kekerasan dalam rumah 
tangga  sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapu-
san Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun me-
laporkan kepada instansi Pemerintah seperti Unit 
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 
(P2TP2A)  untuk mendapatkan perlindungan.

Ada beberapa alasan dan pertimbangan kenapa kor-
ban KDRT enggan melaporkan kekerasan yang diala-

Kekerasan Terhadap Perempuan & 
Kegagalan Negara Melindungi Hak Anak 

(Kondisi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

H 
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mi kepada Kepolisian maupun instansi Pemerintah 
seperti Unit P2TP2A, seperti takut diceraikan jika 
melaporkan suaminya ke instansi Hukum, Pertim-
bangan kepentingan Anak-anak serta pertimbangan 
dan masukan keluarga terdekat korban dan pelaku 
yang mengiginkan agar persoalan rumah tangga 
agar diselesaikan secar kekeluargaaan  maka perem-
puan korban lebih memilih dengan melakukan guga-
tan perceraian jika kekerasan terus dialami dan tidak 
bisa memepertahankan keutuhan rumah tangganya, 

sepanjang tahun 2016 kasus-kasus KDRT yang diadu-
kan oleh korban  di LBH pada umumnya hanya me-
minta agar didampingi dalam gugatan percerainya 
di Pengadilan dan tidak menginginkan lagi suaminya 
diproses secara hukum atas tindakan kekerasan yang 
dilakukan, persoalan tersebut semakin diperkuat 
dengan sebagian besar Aparat Penegak Hukum yang 
menganggap persoalan KDRT sebagai permasalahan 
yang semestinya diselesaikan secara kekeluargaan 
sehingga kasus-kasus KDRT yang dilaporkan lebih 
mendahulukan proses mediasi sehingga pilihan 
bagi korban KDRT melanjutkan proses hukum atau 
memilih bercerai, jika pilihanya  tetap melanjutkan 
proses hukum maka kemungkinan untuk kembali ru-
juk semakin kecil sehingga banyak kasus-kasus KDRT 
yang dilaporkan berhenti proses hukumnya ditingkat 
Kepolisian karena korban masih percaya suaminya 
akan berubah.

Belum lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perem-
puan (kekerasan berbasis gender) seperti status 
perkawinanya tidak diakui oleh Negara (kawin siri), 
dan kasus hamil diluar nikah dimana laki-lakinya 

tidak mau bertanggung jawab dalam posisi ini per-
empuan paling dirugikan ketika terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga, perempuan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mis-
alnya ketika perempuan ditelantarkan karena secara 
hukum status perkawinanya tidak diakui sebagai is-
tri, begitu juga dengan anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan yang sah meskipun pada dasarnya hak-
hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan telah 
diakui berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 
2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang 
Perkawinan, namun dalam proses hukum dimana 
laporan penelantaran anak harus memang disertai 
pembuktian identitas Hukum anak seperti Akta kela-
hiran, Kartu Keluarga untuk menindaklanjuti lapo-
ran dengan dasar penelantaran jika tidak disertai 
identitas hukum yang membuktikan hubungan Anak 
yang ditelantarkan dengan terlapor maka kepolisian 
tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut pada-
hal dasar untuk penerbitan identitas hukum seperti 
Kartu keluarga dan Akta kelahiran menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan adalah Akta Nikah. Sehingga tidak 
mudah untuk kasus-kasus penelantaran terhadap 
anak dengan status menikah diluar perkawinan yang 
sah karena membutuhkan waktu yang lama sebab 
harus dibuktikan dulu secara hukum hubungan anak 
dengan pelaku sebagai bapak kandungnya. 

Pada tahun 2016 LBH Makassar menerima 3 pen-
gaduan kasus kekerasan terhadap perempuan 
(kekerasan berbasis gender) sama dengan jumlah 
kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 
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2015, 3 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 
tahun 2016 tediri 2 kasus dimana perempuan kor-
ban dan pasanganya sudah hidup bersama den-
gan status kawin siri mengalami kekerasan sampai 
pada penelantaran, 1 kasus  hamil diluar nikah di-
mana laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, 
adapun modus yang sering digunakan oleh Pelaku 
pada kasus kekerasan terhadap perempuan dimana  
awalnya korban dijanji oleh Pelaku untuk dinikahi 
secara sah namun pada kenyataanya janji tersebut 
tidak pernah diwujudkan baik karena alasan pelaku 
memang tidak mau mau bertanggung jawab atau 
karena pelaku baru diketahui oleh korban  ternyata 
selama ini sudah punya istri dimana pelaku selama 
ini menyembunyikan identitas perkawinanya. 

Negara Gagal Melindungi Anak dari Tindakan Peng-
hukuman (Punitif)

Kekerasan terhadap Anak telah menjadi Agenda 
Pembangunan Global dan Nasional sejak ditandata-
nganinya konvensi Hak Anak (KHA) dimana Indonesia 
merupakan salah satu Negara yang terlibat dan telah 
meratifikasinya menjadi Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan 
dari Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Ta-
hun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah 
Jokowi-Jusuf Kalla juga telah berkomitmen dalam 
mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak 
termasuk didalamnya upaya-upaya untuk menghen-
tikan kekerasan Fisik dan seksual dan Psikis hingga 
penelantaran terhadap Anak sebagaimana yang ter-
tuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gaah (RPJM) 2015-2019 bidang pembangunan Kuali-
tas sumberdaya Manusia dengan target Penurunan 
angka kekerasan terhadap Anak. 

Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak 
Anak (KHA) melaui UU No. 10  Tahun 2012 yang me-
wajibkan Negara untuk melindungi Anak dari segala 
bentuk kekerasan baik dari sisi pencegahan maupun 
penanganan, termasuk memberikan Bantuan dan 
Perlindungan bagi korban kekerasan. Diberlakuan-
ya UU sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan 
bahwa upaya-upaya untuk melindungi Anak dari 

tindakan Penghukuman (Punitif) dengan model Pe-
nyelesaian dengan pendekatan keadilan Restorac-
tive Justice (Pemulihan) dengan melakukan diversi,  
penyelesaian perkara tindak Pidana dengan meli-
batkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 
adil dengan menekankan pada pemulihan kembali 
pada keadaan semula dan bukan pembalasan seba-
gaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan 
sebagai “ Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 
proses peradilan Pidana keluar Proses Peradilan Pi-
dana bahkan dalam kerangka hak sipil dan Politik 
penerapan konsep restorative justice dalam 2 (dua) 
komentar umum Komisi Hak Asasi Manusia (General 
Comments Human Right Committee) sebagai upaya 
komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip 
kepentingan terbaik bagi Anak.

Dalam komentar umum tersebut Penanganan Anak 
baik sebagai pelaku, korban, saksi maka pendekatan 
yang harus dilakukan adalah sebaik baik proses un-
tuk masa depan sang Anak, perbuatan anak dipan-
dang setidaknya dalam dua pendekatan Pertama 
Anak dianggap belum mengerti benar kesalahanya  
yang diperbuat, sehingga sudah sepantasnya di-
berikan pengurangan hukuman serta pembedaan 
pemberian hukuman dari orang dewasa kedua bila 
dibandingkan dengan orang dewasa Anak-anak diya-
kini lebih mudah dibina,

Sistem Peradilan Anak dengan Pendekatan Restorac-
tive justice belum dipahami oleh Aparat Penegak 
Hukum

Dalam implementasinya  beberapa kasus ABH yang 
didampingi LBH Makassar melibatkan Anak yang 
berkonflik dengan Hukum (Anak sebagai Pelaku) jus-
tru mendapatkan hukuman berat  seperti Kasus yang 
menimpa Anak yang bernama HT 16 th dan MU 15 
tahun, AP, YU dan PU   pelajar SMK, Kelimanya dijer-
at ketentuan pidana pencurian dengan pemberatan 
sebagaimana Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana, Jaksa 
Penuntut Umum dalam tuntutanya menuntut para 
terdakwa dengan tuntutan penjara masing-masing 
4 tahun penjara dan hakim menjatuhkan hukuman 
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kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 2 
tahun 2 bulan, beratnya hukuman yang harus dit-
erima oleh Anak tersebut menunjukkan paradigma 
yang termuat dalam Undang-undang sistem per-
adilan Pidana Anak yang menggunakan Pendekatan 
Restoractive justice belum dipahami oleh Aparat 
Penegak Hukum.

Pada dasarnya penerapan keadilan restoractive 
justice merupakan terobosan hukum dalam upaya 
melindungi Anak dan menjamin keberlangsungan 
hidupnya, mencegah stigma negatif sebagai seorang 
pelaku kriminal dan menghindari mekanisme men-
capai keadilan restributif yang menekankan pem-
balasan dan mengedepankan keadilan restitutif 
(ganti rugi)   namun kenyataanya penanganan pe-
nyelesaian kasus ABH dengan pendekatan restorac-
tive justice belum maksimal fakta tersebut diperkuat 
dengan data Anak yang berkonflik dengan Hukum 
yang menjadi Penghuni Lapas Klas 1 Makassar yang  
justru tidak mengalami penurunan malah terjadi 
peningkatan dari Tahun 2015 ke tahun 2016.

Meningkatnya jumlah Penghuni Lapas Anak men-
unjukkan gagalnya Aparat Penegak Hukum dalam 
mengimplementasikan Undang-undang sistem Per-
adilan Anak yang yang menggunakan pendekatan  
Restoractive justice. 

Gagalnya Aparat Penegak Hukum dalam mengimple-
mentasikan pendekatan restoractive justice dalam 
kasus kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum 
(ABH) semakin diperparah dengan masih kuatnya 
Paradigma dalam masyarakat dan Pendidik kita pada 
umumnya dimana kekerasan masih menjadi pilihan 
utama para pendidik dalam mendisiplinkan siswa 
yang dianggap melanggar peraturan dan sayangnya 
juga diamini oleh sebagian orang tua.

Studi ICRW dan Plan Internasional di tahun 2015 
menyatakan 84% siswa pernah mengalami kekerasan 
di sekolah dan pada studi lainnya menyatakan bahwa 
kekerasan fisik menjadi bentuk paling umum dari se-
gala bentuk kekerasan yang dialami anak di sekolah 
di Provinsi Sulawesi Selatan, Kasus kekerasan terh-

adap anak di dunia pendidikan menjadi salah satu 
isu viral di tahun 2016. Di Sulawesi Selatan terdapat 
beberapa kasus yang turut menjadi perhatian publik 
seperti kasus pelajar SMK di Makassar dan pelajar 
SMP di Kab. Bantaeng.

LBH Makassar sepanjang tahun 2016 menerima 3 
(tiga) pengaduan Kasus kekerasan yang terjadi diling-
kungan di sekolah tahun ini yaitu :Pertama, seorang 
pelajar SMK Negeri di Makassar ditetapkan sebagai 
tersangka karena diduga melakukan penganiayaan 
bersama-sama dengan bapaknya terhadap seorang 
guru. Kasus ini terjadi di bulan Agustus 2016. Semua 
berawal ketika ABH tersebut tidak membawa perala-
tan menggambar di kelas seni yang sedang diajarkan 
guru tersebut. hakim yang memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara tersebut tetap melanjutkan 
sidang hingga akhirnya ABH divonis 1 (satu) tahun 
rehabilitasi, 

kedua, seorang murid SD kelas 3 di Kabupaten 
Gowa menjadi korban pemukulan wali kelasnya 
menyebabkan korban berinisial D mengalami luka 
memar disebabkan bekas cubitan dan pukulan 
penggaris dibagian pahanya, ketiga, seorang santri 
pondok pesantren di Makassar menjadi korban pe-
mukulan Gurunya berawal seorang santri tersebut 
lupa membawa buku pelajaran lalu meminta izin 
mengambilnya di kamar, setelah kembali ia malah 
dipukul dan ditendang oleh ustadnya yang men-
gakibatkan lebam di mata dan sesak nafas selama 
beberapa hari. Kasusnya saat ini masih dalam pen-
anganan Polsek Tallo dan mendapat hambatan kare-
na penyidik menyatakan bahwa laporan tidak dapat 
dilanjutkan dengan alasan adanya guru tidak dapat 
dipidana ketika mendisiplinkan siswa.

Keadilan restoractive justice dengan penyelesaian 
kasus Anak dengan cara Diversi justru menjadi celah 
bagi oknum Aparat Penegak Hukum yang bermental 
korup untuk memeras orang tua Anak seperti kasus 
yang menimpa Hera warga pulau lae-lae dimana 
anaknya menjadi tersangka kasus pencurian kamb-
ing di iming iming untuk tidak diproses kasusnya 
apabila bersedia membayar uang sebesar  1 juta 
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rupiah dan jika tidak membayar diancam akan di-
lakukan penahanan, pengakuan Hera kepada LBH 
beberapa teman anaknya yang bersama sama ikut 
mencuri tidak lagi diproses karena sudah membayar 
kepada pelapor melalui penyidik

Masih kurangnya perspektif APH terhadap perlind-
ungan isu perempuan dan anak terutama Di tingkat 
Polsek menjadikan semangat undang-undang Sistem 
peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Restorac-
tive justice semakin jauh dari tujuanya.

Kepolisian meskipun telah membentuk unit khusus 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) namun 
namun pada praktiknya Penyidik yang menangani 
Anak korban kekerasan seksual belum punya pers-
pektif terhadap Anak korban , penyidik dalam kasus 
Anak korban kekerasan seksual masih ditemui peny-
idik yang memberikan pertanyaan-pertanyaan me-
nyudutkan dan tidak memahami kondisi psikologis 
anak. 
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