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Jaminan Hak Kepemilikan & Akses 
Pengelolaan SDA Kian Tercerabut

ak kepemilikan merupakan perwujudan hak sosial, yang secara efektif menghendaki Hpendistribusian kekayaan dan sumber daya. Sementara itu, upaya pendistribusian kekayaan 

mempunyai implikasi ekonomi yang kuat, karena melindungi kepentingan ekonomi individu. Oleh 

karenanya, hak kepemilikan tergolong dalam hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diatur 

dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya (Ekosob). 

Pasal 11 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Duham) menjamin hak setiap orang untuk memiliki 

harta benda, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, dan melarang perampasan 

harta benda itu secara sewenang - wenang. Di Indonesia, hak kepemilikan itu tertuang dalam Pasal 28H 

Ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak mempunyai harta milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang – wenang oleh siapapun. 

Selanjutnya dalam Pasal 36 Aya (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, 

menyatakan :

Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan orang 

lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar 

hukum. Dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang - wenang dan melawan 

hukum.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hernando De Soto memberikan gambaran tentang buruknya 

jaminan hak atas kepemilikan pribadi pada Negara berkembang . Ia kemudian menggambarkan 
1

situasinya sebagai berikut; “Jika anda melintasi daerah pedesaan, dan anda melintasi ladang demi 

ladang, sawah demi sawah, maka di setiap ladang dan sawah yang anda lintasi, anda akan diteriaki 

oleh orang yang berbeda. Masing – masing orang itu tahu hak milik pribadinya, dan satu - satunya 

pihak yang tidak tahu adalah pemerintah”. Hal ini berbeda dengan Negara Barat yang memiliki sistem 

kepemilikan pribadi terintegrasi, sehingga semua pihak, baik individu dalam masyarakat maupun 

pemerintah menyadari batasan hak milik pribadi warga Negara. Tidak ada lagi sengketa tumpang tindih 

hak, sertifikat tanah ganda, penyerobotan hak tanah, perampasan hak secara sewenang - wenang. 

Karena semua warga memegang kepastian hukum atas hak milik pribadi.

A. Pendahuluan 

Dalam buku Adnan Buyung Nasution berjudul 'Demokrasi 
Konstitusionalisme'
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Buruknya perlindungan hak kepemilikan dan akses pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Sulsel 

menjadi masalah pelik, manakala perangkat negara yang bekerja di daerah tidak menghormati hak - hak 

kepemilikan yang melekat secara tradisional dan turun - temurun dalam kehidupan masyarakat kelas 

bawah. Situasi ini berujung pada sengketa hak yang dialami oleh masyarakat kelas bawah, seperti 

masyarakat miskin kota melawan mafia tanah, pemerintah daerah dan TNI. Petani kecil melawan 

korporasi, instansi kehutanan dan pemerintah daerah. Nelayan melawan korporasi dan pemerintah 

daerah. Sengketa tersebut kerap melibatkan campur tangan kekuasaan negara yang berimplikasi pada 

tindakan intimidasi, kekerasan, penggusuran secara paksa hingga kriminalisasi. Pola tersebut selalu 

berulang ketika penyelesaian sengketa terkait klaim kepemilikan tanah melibatkan aparat penegak 

hukum, seperti POLRI, TNI dan Satpol PP, selalu yang menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah. 

Sementara itu, aparat penegak hukum kerapkali memposisikan diri melindungi kepentingan korporasi, 

instansi kehutanan dan pemerintah daerah.

B. Aktor dan pola tindakan yang berdampak pada pelanggaran 
    HAM tahun 2018

erdasarkan tabel di atas, intimidasi dilakukan secara berulang dan paling sering dilakukan. BTerhitung, intimidasi sering dilakukan oleh 8 (delapan) aktor dengan jumlah tindakan sebanyak 

25 (dua puluh lima) kali. Disusul tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) aktor dengan 

jumlah tindakan sebanyak 7 (tujuh) kali.

Intimidasi paling sering terjadi, karena untuk melakukannya tidak perlu biaya, bisa dilakukan dimana 

saja dan minim resiko. Bahkan setiap kali pelaku bertemu korban baik secara formal maupun informal, 

selalu disertai dengan tindakan intimidasi. Sedangkan kriminalisasi banyak dialami oleh kaum tani di 

sektor kehutanan dan perkebunan. Kriminalisasi disebabkan oleh ketidakpastian norma hukum 
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maupun pertentangan norma secara internal dalam UU terkait, khususnya yang mengatur tentang 

subjek hukum dan jenis perbuatan. Misalnya, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang semangatnya untuk menyasar subjek hukum 

korporasi karena perbuatannya bersifat sistematis dan terorganisir serta melibatkan modal besar. 

Tindakannya berdampak pada kerusakan hutan secara luas dan massif. Akan tetapi, implementasinya 

justru menyasar petani kecil tradisional dengan menggunakan pasal - pasal tertentu yang penafsirannya 

masih mengambang. Seperti frasa 'setiap orang dan bentuk perbuatannya', di satu sisi terdapat pasal 

yang memaknai frasa tersebut adalah korporasi atau perbuatan yang sifatnya terorganisir, namun di sisi 

lain terdapat juga pasal yang memaknai bahwa frasa tersebut juga termasuk petani kecil tradisional 

meski tindakannya tidak terorganisir. Situasinya menjadi lebih buruk, ketika Aparat Penegak Hukum 

(APH) tidak peka terhadap akar masalah yang terjadi dalam kawasan hutan. Khususnya masalah dari 

aspek sosial, ekonomi dan budaya. Benturan norma ini membuka ruang menganga bagi APH untuk 

melakukan spekulasi tafsir sesuai selera penguasa, yang tentunya menelan korban dari pihak petani 

kecil.

epanjang tahun 2018, LBH Makassar telah menangani kasus sengketa tanah berjumlah 24 (dua Spuluh empat) yang tersebar di sembilan daerah, yaitu; Kota Makassar, Kab. Gowa, Takalar, 

Bulukumba, Kepulauan Selayar, Bone, Soppeng, Wajo, dan Enrekang. Sebelumnya, pada tahun 2017, 

LBH Makassar hanya menangani sebanyak 9 (Sembilan) kasus sengketa tanah.

C. Jumlah Kasus Tanah & Lingkungan Yang Ditangani Tahun 2018

Sengketa tanah tertinggi terjadi di Kab. Soppeng. Hal ini disebabkan oleh upaya kampanye dan 

keberhasilan advokasi kasus kehutanan di Soppeng, menjadi pemicu kesadaran dan keberanian 

masyarakat lainnya untuk memperjuangkan haknya. Dominan kasus terjadi di kawasan hutan, 
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D. Peristiwa Pelanggaran HAM Disetiap Sektor

asus - kasus yang terjadi dalam perkotaan selalu diwarnai dengan tindakan intimidasi, kekerasan Kdan penggusuran, melibatkan masyarakat miskin kota melawan mafia tanah, TNI dan Pemerintah 

Kota Makassar. Seperti kasus yang menimpa Pak Syamsu Sulaiman, secara turun - temurun telah 

tinggal di rumahnya selama puluhan tahun sejak Indonesia belum merdeka hingga tahun 2018 . Secara 
3

hukum, jika diukur dari lamanya penguasaan fisik, maka seharusnya negara menghormati dan 

melindunginya sebagai warga Negara Indonesia . Akan tetapi, oleh Pemkot Makassar beserta 
4

jajarannya memandang rumah Pak Syamsu Sulaiman berdiri secara illegal di atas tanah negara. Ia 

kemudian dihujani intimidasi dari pihak Pemkot Makassar berupa ancaman pembongkaran paksa jika 

tetap bersikukuh mempertahankan rumahnya. Upaya penggusuran paksa pun dilakukan pada akhir 

November 2018 dengan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian Restabes Makassar. Proses penggusuran 

itu tidak luput dari tindakan kekerasan berupa perusakan barang - barang milik korban.

D.1. Sektor Kota

(Warga melakukan blokade jalan poro Abu Bakar Lambogo, Makassar)

Putusan Nomor : 9/Pid. sus/2018/PN. Wts tertanggal 21 Maret 2018

Lihat : Formulir permohonan bantuan hukum LBH Makassar tertanggal 5 November 2018

Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah

2

3

4

masyarakat pada awalnya tidak berdaya melawan intimidasi dan kriminalisasi. Namun setelah 

Pengadilan Negeri Watansoppeng menjatuhkan putusan bebas terhadap ketiga petani yang hidup dalam 

kawasan hutan Lapposo Niniconang  warga lainnya mulai membuka diri untuk mengadukan kasusnya 
2
,

ke LBH Makassar. 
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Demikian halnya dengan kasus yang dialami Dg. Bau bersama 16 kepala keluarga lainnya, yang 

bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar sepanjang jalan A.P. Pettarani, tepatnya di 

depan Kampus UNM Gunung Sari . Sejak tahun 1975, mereka bekerja mencari nafkah di tempat itu 
5

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dengan dalih pembangunan dan penataan 

kota, Rektor UNM bersama Pemkot Makassar berencana melakukan penggusuran tanpa ganti rugi dan 

relokasi yang tidak adil. Pola intimidasi dan kekerasan kembali dioperasikan berupa ancaman 

pembongkaran paksa. Tidak terima dengan pola intimidasi tersebut, PKL membangun aliansi bersama 

mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar. Selama kurang lebih empat bulan, aliansi tolak 

penggusuran PKL berhasil menahan rencana penggusuran. Namun euforia itu tidak bertahan lama, 

karena para PKL tidak dapat membendung tindakan intimidasi yang terus membayangi mereka. Pada 

awal Desember 2018, PKL terpaksa membongkar dengan sukarela lapak jualannya.

Berbeda dengan kasus yang dihadapi Pak Nur bersama 67 KK di Kelurahan Bara – Baraya melawan 

'mafia tanah' berkolaborasi dengan Pangdam XIV Hasanuddin. Ancaman penggusuran paksa begitu 

nyata karena melibatkan militer yang disuntik kekuatan modal. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 

2016, pola intimidasi, labelisasi sebagai penduduk liar dan kekerasan tak terhindarkan. Secara aktif 

Pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan surat peringatan (SP) I, II dan III mengancam akan 
 

membongkar paksa rumah warga, melontarkan tuduhan bahwa warga adalah penduduk liar . Namun 
6

rencana penggusuran berhasil dihadang berkat solidaritas yang kuat bersama mahasiswa dan Civil 

Society Organisation (CSO) yang tergabung dalam 'Aliansi Bara - Baraya Bersatu'.

Lihat : Formulir permohonan  bantuan hukum LBH Makassar tertanggal 18 Oktober 2018

Lihat : Legal Opini LBH Makassar terkait kasus warga Bara-Baraya vs Pangdam XIV Hasanuddin

5

6

(Aksi Aliansi Bara-Baraya Bersatu menjelang putusan PN. Makassar)
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(Konferensi Pers & Penyuluhan Hukum bersama warga Bara-Baraya)

(Di depan PN. Makassar, Kuasa Hukum LBH Makassar menyampaikan orasi politik & mengapresiasi 
putusan Pengadilan yang memberi keadilan bagi warga Bara-Baraya)

Pada awal 2018, 'mafia tanah' yang mengklaim tanah warga terpaksa mengajukan gugatan hukum ke 

Pengadilan Negeri Makassar bersama Pangdam XIV Hasanuddin. Selama tujuh bulan jalannya 

persidangan hingga putusan dijatuhkan majelis hakim, pola intimidasi masih terjadi dengan cara 

menghembuskan isu ke warga bahwa sewaktu – swaktu penggusuran paksa tetap akan dilakukan meski 

perkaranya tengah berproses di pengadilan. Pada akhirnya, perjuangan warga Bara - Baraya berbuah 

keadilan ditandai dengan putusan pengadilan yang menolak gugatan 'mafia tanah' sebagai penggugat 

tertanggal 24 Juli 2018 .  
7

Putusan Perkara Nomor : 255/Pdt.G/2017/PN.Mks. tertanggal 24 Juli 20187
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onflik agraria terjadi di sektor infrastruktur, kehutanan, perkebunan dan pesisir laut. Masalah yang Kberkembang dalam konflik ini adalah pengabaian terhadap hak petani atas penguasaan dan 

pemanfaatan lahan yang berlangsung secara turun - temurun. Di pedesaan, harus diauki sangat jarang 

ditemukan bukti Sertifika Hak Milik (SHM) atas sawah dan kebun yang menjadi objek pembebasan 

proyek pembangunan infrastruktur, lahan dalam kawasan hutan, dan lahan eks. Hak Guna Usaha 

(HGU). Yang dimiliki hanya berupa PBB-SPPT atau surat garapan. Namun terdapat tradisi lokal yang 

umum berlaku, yaitu merawat dan mengelola lahan setiap hari yang dilakukan secara turun - temurun, 

sudah cukup membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Mereka mengelolanya agar berfungsi 

produktif. Sebab, jika tidak dikelola hingga lahan tersebut ditumbuhi semak belukar, maka mereka telah 

menelantarkan tanahnya dan tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Hal ini telah menjadi kesadaran 

hukum nasioanal yang kemudian diakui secara legal oleh negara melalui ketentuan pada Pasal 24 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang - Undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

D.2. Konik Agraria

 v Sektor infrastruktur

UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

menjadi payung kebijakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, sebagai proyek ambisius 

rezim Jokowi-Jk. Namun, implikasinya berdampak pada pengabaian hak milik petani atas tanah yang 

melekat secara tradisional dan turun – temurun. Penerapan UU ini sangat kaku karena menggunakan 

pendekatan legal-formal, khususnya cara pandang hak milik atas tanah. Pihak penyelenggara 

pengadaan tanah hanya menggunakan kacamata kuda, dalam memahami hak atas tanah semata – mata 

berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan secara substansi pembuktian hak milik atas tanah 

adalah penguasaan secara turun – temurun yang membentuk hubungan kuat antara tanah dengan 

empunya . Sementara SHM hanyalah bukti formal-administratif.   
8

Kesalahpahaman terhadap hak milik atas tanah berdampak pada proses pembebasan lahan dengan ganti 

rugi yang tidak layak dan tidak adil. Bahkan dalam beberapa kasus, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 

tidak berpikir untuk memberikan ganti rugi kepada petani/pemilik lahan lantaran tidak mengantongi 

SHM. 

Situasinya semakin memburuk, manakala proses pembebasan lahan melibatkan Polri dan TNI. Sebab, 

keterlibatan Polri dan TNI hanya semata – mata melindungi kepentingan penyelenggara pengadaan 

tanah, tanpa memahami akar permasalahan. Dalam situasi ini, petani sebagai pihak yang dirugikan 

kerap mendapat intimidasi dan tekanan agar dengan mudah menyerahkan tanahnya meski dengan ganti 

rugi tidak layak dan tidak adil. Bahkan tanpa ganti rugi sekalipun. 

Di lain sisi, proses penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

tidak transparan. Misalnya, proses inventarisasi tanah dan penentuan ganti rugi dilakukan secara 

 Pasal 20 Ayat (1) UUPA8
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sepihak. Sosialisasi kerap dilakukan secara tertutup, hanya orang – orang tertentu yang mendapat 

undangan. 

Seperti kasus yang dialami Pak Ali bersama 9 (sembilan) KK di kampung Dappanna, Kelurahan Botto, 

Kec. Lalabata, Soppeng. Lahan mereka menjadi objek pembangunan bendungan yang akan dibangun 

oleh Pemerintah Daerah Soppeng. Awalnya, pihak pelaksana proyek bersama Camat Lalabata 

didampingi aparat keamanan setempat mendatangi warga untuk menyampaikan bahwa pembangunan 

bendungan tidak ada ganti rugi, karena objek lahannya berada dalam kawasan hutan. Warga kemudian 

diintimidasi, ditakut - takuti, “jika melawan pemerintah akan dipenjara”, kata Pak Sudi, salah satu 

korban. Warga tidak menerima perlakuan tersebut, kemudian mengadu ke LBH Makassar. Atas 

pengaduan warga, tim  LBH Makassar langsung melakukan investigasi bersama Forum Bersama 

(Forbes) Petani Latemmala, Soppeng dan LSM L-Haerindo. Kemudian mendesak Pemda Soppeng 

untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi korban. Setelah melalui tiga kali mediasi, akhirnya Pemda 

Soppeng bersedia memberikan ganti rugi layak kepada korban.

Nasib yang sama dialami Pak Jamaluddin bersama ratusan kepala keluarga di Desa Kale Ko'mara, Kec. 

Polongbangkeng Utara, Takalar dan warga di Desa Arajang, Kec. Gilireng, Wajo. Lahan mereka terpilih 

sebagai lokasi proyek pembangunan bendungan raksasa dengan status Proyek Strategis Nasional 

(PSN). Bendungan Pamukkulu di Takalar dan Bendungan Pasalloreng di Gilireng, Wajo. Pada awalnya, 

nilai ganti rugi lahan dihargai dengan sebungkus 'mie instan', kata warga Takalar. Bahkan beberapa 

orang tidak mendapat ganti rugi karena tidak punya bukti surat kepemilikan tanah.
 
Seperti yang terjadi di Bendungan Pamukkulu, pada awalnya nilai ganti rugi hanya dihargai Rp. 3.000 - 

Rp. 25.000 permeter. Dalam beberapa kali pertemuan dan sosialisasi oleh P2T dengan warga, tidak 

mencapai kesepakatan harga ganti rugi. Maka pada tanggal 30 Juli 2018, LBH Makassar bersama LBH 

Lipang Takalar mewakili warga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang menggugat Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Takalar ke Pengadilan Negeri Takalar terhadap keputusan P2T mengenai biaya ganti 

 

(Warga Kale Ko'mara, Takalar menyegel pembangunan Bendungan Pamukkulu, karena ganti rugi tidak layak)
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rugi yang tidak layak. Setelah menjalani sidang selama 30 hari berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 

tahun 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada tanggal 14 Agustus 2018 menjatuhkan 

putusan dengan mengabulkan gugatan warga. Dalam pertimbangannya, majelis hakim sependapat 

dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa pembangunan Bendungan Pamukkulu telah 

mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) 

sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob. 

Proses pelaksanaannya pun tidak transparan dan tidak partisipatif .
9  

Secara tegas, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penetapan biaya ganti rugi pembebasan 

lahan tidak manusiawi dan telah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kehidupan 

yang layak. Selanjutnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan 

amar putusan membatalkan penetapan biaya ganti rugi pembebasan lahan atas pembangunan 

Bendungan Pamukkulu. Kemudian majelis hakim menentukan harga minimal Rp.50.000 ditambah 

harga taksiran awal (Rp.3.000). Jadi berdasarkan putusan pengadilan, biaya ganti rugi adalah 

Rp.53.000 per meter.

 Putusan PN. Takalar tertanggal 14 Agustus 20189

v   Sektor Kehutanan

UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dalam 

implementasinya banyak menelan korban kriminalisasi petani kecil tradisional yang menggantungkan 

hidup dalam kawasan hutan. Kriminalisasi disebabkan oleh ketidakpastian norma hukum maupun 

pertentangan norma secara internal dalam UU P3H, khususnya yang mengatur tentang subjek hukum 

(Di depan PN. Watansoppeng, Forbes Petani Latemmamala melakukan aksi 
menuntut pembebasan 3 terdakwa petani yang hidup dalam kawasan hutan Laposo Niniconang)
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dan jenis perbuatan. Dalam konsiderans UU P3H, mengandung semangat untuk menyasar subjek 

hukum korporasi yang perbuatannya bersifat sistematis dan terorganisir serta melibatkan modal besar. 

Tindakannya berdampak pada kerusakan hutan secara luas dan massif. Akan tetapi, implementasinya 

justru menyasar petani kecil tradisional dengan menggunakan pasal - pasal yang penafsirannya masih 

mengambang. Seperti frasa 'setiap orang dan bentuk perbuatannya', di satu sisi terdapat pasal yang 

memaknai frasa tersebut adalah korporasi atau perbuatan yang sifatnya terorganisir, namun di sisi lain 

terdapat juga pasal yang memaknai bahwa frasa tersebut juga termasuk petani kecil tradisional meski 

tindakannya tidak terorganisir. Situasinya menjadi lebih buruk, ketika Aparat Penegak Hukum (APH) 

tidak peka terhadap akar masalah yang terjadi dalam kawasan hutan. Khususnya masalah dari aspek 

sosial, ekonomi dan budaya. Benturan norma ini membuka ruang bagi APH untuk melakukan spekulasi 

tafsir sesuai selera penguasa, yang tentunya menelan korban kriminalisasi dari pihak petani kecil.

Negara yang seharusnya berdasarkan putusan MK Nomor : 95/PUU-XII/2014 menghormati dan 

melindungi hak - hak tradisional masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan, justru bertindak 

paradoks, bahkan melakukan anomali hukum. Seperti yang terjadi di Soppeng, para petani telah 

mengelola lahan dalam kawasan hutan Laposo Niniconang selama 4 (empat) generasi, sejak ratusan 

tahun lalu. Namun pada tahun 2014, oleh pihak kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. 

Akibatknya seluruh warga dianggap ilegal, karena mendiami kawasan hutan lindung tanpa hak. 

Padahal ada sekitar 3.950 KK atau 23.428 jiwa yang menggantungkan hidup dalam kawasan hutan 

tersebut. Kasus yang sama juga terjadi di Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Gowa, petani dituduh 

menyerobot lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sejak keberadaan kawasan hutan, pihak kehutana terus melakukan intimidasi, pengusiran paksa petani 

yang sedang menggarap lahannya, penangkapan sewenang wenang, hingga upaya kriminalisasi. 

Tercatat tahun 2018, LBH Makassar telah mendampingi tiga orang petani hingga tahap pengadilan, 

mereka dinyatakan bebas oleh pengadilan . Sedangkan  11 (sebelas) petani lainnya sudah ditetapkan 
10

sebagai tersangka, saat ini masih tahap penyidikan di kepolisian dan penyidik kehutanan.  

Putusan Nomor : 9/Pid. sus/2018/PN. Wts tertanggal 21 Maret 201810

(Ketiga terdakwa divonis bebas (vrijsprakk) oleh Majelis Hakim PN. Watansoppeng)
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(Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat yang tinggal dalam 
kawasan hutan Laposo Niniconang, Soppeng)

v  Sektor Perkebunan

Konflik tersebar di tiga daerah, yaitu : di Bulukumba terjadi konflik HGU PT. London Sumatra 

(Lonsum) melawan masyarakat hukum Adat Ammatoa Kajang dan petani tradisional. Di Kab. Gowa 

terjadi konflik eks. HGU PTPN XIV antara petani melawan pihak kehutanan, dan di Kab. Bone terjadi 

konflik antara masyarakat melawan PTPN XIV Camming.

Kasus sengketa lahan yang terjadi di Kab. Bulukumba di atas lahan seluas 2.555,30 hektar antara PT. 

Lonsum melawan 2.028,00 KK masyarakat hukum Adat Ammatoa Kajang. Di sisi lain, kegiatan 

pembukaan dan pematangan lahan PT. Lonsum pada areal perbukitan berpotensi terjadinya gangguan 

hidrologi yang kaitannya pada peresapan air. Berkurangnnya vegetasi pada areal perbukitan berpotensi 

terjadinya laju peresapan air ke tanah semakin menurun dan laju aliran permukaan semakin tinggi. Hal 

tersebut menyebabkan dampak lanjutan yaitu berkurangnnya debit air pada sumber mata air atau 

bahkan menghilangkan sebagian sumber - sumber mata air. Dampaknya telah dirasakan oleh 

masyarakat yang mulai kekurangan air sebagai kebutuhan pokoknya. Kegiatan pembukaan lahan oleh 

PT. Lonsum juga menimbulkan keresahan bagi warga setempat akibat dibongkarnya lahan pekuburan 

masyarakat yang berada dalam area replanting.

Terhadap masalah tersebut di atas, tidak kurang 2.000 (dua ribu) masyarakat hukum Adat Ammatoa 

Kajang melakukan aksi reclaiming dengan melakukan penanaman serentak dan pendudukan terhadap 
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lahan HGU PT. Lonsum yang berlangsung sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang. Aparat penegak 

hukum bereaksi dengan melakukan kriminalisasi, dengan maksud menakut - nakuti massa tani untuk 

tidak melakukan aksi reclaiming. Sebanyak 15 (lima belas) orang pimpinan petani ditetapkan sebagai 

tersangka atas dugaan penyerobotan lahan HGU milik PT. Lonsum sebagaimana diatur dalam Pasal 

167 KUHP. 

(Masy.Adat Ammatoa Kajang memasang papan aksi dalam lokasi reclaiming HGU PT. Lonsum)

PT. Lonsum sejak tahun 1919 hingga saat ini, telah banyak melewati fase transisi kebijakan di sektor 

perkebunan. Mulai UUPA tahun 1960, UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU 

Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

PERDA Bulukumba tahun 2015 tentang perlindungan masyarakat hukum Adat Ammatoa Kajang, dan 

terakhir UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

PT. Lonsum harus selalu menyesuaikan dalam setiap transisi kebijakan, baik dari segi perizinan 

maupun ketentuan pokok dalam kegiatan perkebunan. Namun dalam prakteknya, PT. Lonsum tidak 

mampu menyesuaikan, khususnya terkait perizinan. Pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Lonsum 

telah merugikan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Sehingga memicu aksi reclaiming.       

Masalah yang dihadapi PT. Lonsum tidak akan terjadi, jika pemerintah dan Aparat Penegak Hukum  

(APH) memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan perkebunan PT. 

Lonsum. Serta memahami akar permasalahan, yaitu adanya ketimpangan penguasaan lahan PT. 

Lonsum. 
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Sedangkan warga di Desa Belapunranga, Kec. Parangloe, Gowa sejak tahun 2010 telah berhasil 

menguasai lahan HGU PTPN XIV seluas 600 hektar. Akan tetapi, beredar kabar jika lahan tersebut 

ditetapkan sebagai 'zona merah', dalam artian tidak seorangpun yang bisa meningkatkan status 

kepemilikan lahan tersebut. Menurut informasi, setelah PTPN XIV melepaskan lahannya, lahan itu 

telah diambil alih oleh pihak kehutanan.
 

(Rumah kebun masy.Adat Ammatoa Kajang dibangun di atas lokasi reclaiming HGU PT. Lonsum)

v  Sektor Pesisir Laut

Terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Galesong, 

Kab. Takalar. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Gasing Sulawesi, PT. Mineratama, PT. Hamparan 

Laut Samudera, dan PT. Yasmin Bumi Resourch. Lokasi penambangan tersebut digunakan oleh 

nelayan setempat sebagai wilayah tradisional untuk memancing, pemasangan rompong maupun jaring. 

Namun sejak aktivitas tambang, nelayan tidak bisa lagi menggunakan lokasi tersebut. Hal ini kemudian 

berdampak pada mata pencaharian nelayan yang turun secara drastik (80% menurut keterangan 

nelayan setempat yakni Dg. Tompo). Selain itu, nelayan rumput laut juga terkena dampak akibat 

kekeruhan air laut. Wilayah tambatan perahu nelayan mulai tidak aman, karena besarnya terpaan 

gelombang di sepanjang pantai. Di sisi lain, pantai Galesong merupakan daerah abrasi dan sejak 

aktivitas tambang berlangsung, proses abrasi pantai semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan 

banjir rob. 

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 27 tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, setiap kegiatan/usaha di wilayah pesisir 

harus berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Sementara itu, 

hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulsel belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP3K. 

Sehingga dipastikan, tambang pasir laut di wilayah Galesong, Takalar adalah kegiatan illegal. 

Lemahnya fungsi pengawasan dari Pemprov Sulsel maupun Pemda Takalar, berdampak buruk bagi 

kehidupan nelayan di pesisir Galesong. Di lain pihak, tumpulnya pisau penegakan hukum lingkungan 

dari pihak kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, mengakibatkan 

nelayan semakin kehilangan harapan.
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(Aksi nelayan Galesong, Takalar menolak tambang pasir laut di wilayah perairan 
Galesong untuk material urugan reklamasi Centre Point of  Indonesia)

E.  Peristiwa Pelanggaran HAM bidang Tanah & Lingkungan tahun 2018

Tabel peristiwa pelanggaran HAM bidang Tanah & Lingkungan tahun 2018
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Sektor Kota
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Grafik peristiwa pelanggaran HAM bidang Tanah & Lingkungan tahun 2018
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Pelanggaran HAM tertinggi terjadi di sektor kehutanan. Hal ini dipicu oleh ketidakjelasan PAL batas 

kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal dan menggarap lahan dalam kawasan hutan tidak mengetahui 

jika lahannya masuk dalam kawasan hutan. Yang mereka tahu adalah lahan tersebut telah digarap 

secara turun – temurun sejak nenek moyang mereka. Di lain pihak, kehutanan juga tidak pernah 

melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang letak PAL batas kawasan hutan. 

Masyarakat kawasan hutan juga tidak pernah merasakan pemberdayaan dari instansi kehutanan.

Ironisnya, pihak kehutanan kerap mengedepankan pendekatan represif berupa pengusiran paksa dan 

kriminalisasi terhadap petani yang tinggal dan menggarap lahan dalam kawasan hutan. Tindakan 

represif kian massif dilakukan sejak keluarnya UU P3H, yang menambah deretan ketentuan pidana. 

Total korban pelanggaran HAM adalah 29.818 (dua puluh sembilan ribu delapan 
ratus delapan belas). Korban tertinggi berasal dari kawasan hutan, hal ini 

berbanding lurus dengan kasus pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi di 
sektor kehutanan.
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erdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 terjadi peningkatan Bpelanggaran HAM dalam kasus sengketan tanah dan akses pengelolaan Sumber Daya 

Alam (SDA),  yang terjadi hampir 3 (tiga) kali lipat dari tahun sebelumnya. Sektor kehutanan 

adalah penyumbang terbesar pelanggaran HAM tahun 2018, dimana aktor yang paling sering 

melakukan pelanggaran HAM berasal dari instansi kehutanan dan pemerintah daerah.

Akar permasalahan ini adalah ketimpangan penguasaan lahan. Dimana korporasi dan instansi 

kehutanan menguasai lahan dalam skala luas, sedangkan petani hanya memiliki sedikit lahan, 

Bahkan sebagian besar dari mereka tidak memiliki lahan garapan. Situasainya semakin 

memburuk ketika tanah – tanah yang dikuasai turun – temurun oleh petani maupun miskin kota 

tidak diakui dan tidak dilindungi oleh negara sebagai hak miliknya. Dalam situasi lahan yang 

semakin menyempit, sementara itu pertumbuhan manusia semakin meningkat dan laju 

pembangunan ekonomi kian pesat. Konsekuensinya adalah terjadi penyerobotan dan 

perampasan lahan baik yang dilakukan oleh mafia tanah, korporasi maupun negara secara 

langsung.

Pelanggaran HAM terjadi semakin massif di bawah payung UU P3H dan UU Nomor 2 tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditambah 

dengan kurangnya pemahaman APH terkait prinsip – prinsip HAM serta kemalasan mereka 

untuk menggali akar konflik di sektor kota, infrasrtuktur, kehutanan, perkebunan dan pesisir 

laut. Di lain pihak, Pemerintah dan Pemda tidak memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap 

perilaku korporasi, misalnya dalam kasus perkebunan dan pesisir laut.

F. Kesimpulan
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G. Rekomendasi

erdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dilakukan upaya yudisial maupun non-Byudisial, antara lain :

1. Menjalankan Reforma Agraria secara genuine;
2. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dalam proses pembangunan 

infrastruktur, kebijakan sektor kehutanan, perkebunan dan pesisir laut;   
3. Mendesak Presiden R.I. untuk meninjau ulang kebijakan infrastruktur  pembangunan 

bendungan di Sulsel sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN);
4. Mendorong review terhadap :

-  UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum;
-  UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

5. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. untuk mempercepat 

proses penataan ulang PAL batas kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi dari 

semua stakeholder;
6. Mendorong percepatan penyelesaian konflik lahan dalam kawasan hutan melalui skema 

perubahan peruntukan & fungsi kawasan hutan, dalam bentuk :

-   Enclave berdasarkan PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
-  Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 

tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

7. Mendorong Pemerintah dan Pemda untuk maksimalkan fungsi pengawasan terhadap 

korporasi khususnya di sektor perkebunan dan pesisir laut;
8. Mempercepat pengesahan Ranperda Sulsel tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau – Pulau Kecil, dengan memperhatikan aspirasi nelayan dan keberlanjutan 
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