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Pengantar
Mencari keadilan buat masyarakat miskin dan marjinal ibarat
menegakkan benang basah. Postulat ini relevan dalam realitas
penegakan hukum dan HAM hari ini, keadilan belum sepenuhnya
bisa diakses oleh masyarakat miskin dan marjinal. Kalaupun
masyarakat sudah mulai bisa mengakses peradilan, tetapi belum
ada jaminan masyarakat miskin dan marjinal akan mendapatkan
keadilan. Akses terhadap keadilan seharusnya tidak sekadar
dimaknai masyarakat miskin dan marjinal dapat mengakses
lembaga peradilan lewat bantuan hukum. Akan tetapi, bagaimana
masyarakat miskin dan marjinal bisa mendapatkan keadilan atas
masalah hukum yang dihadapinya.
Untuk menggapai keadilan tersebut, tampaknya kita belum
bisa berharap banyak dari struktur negara melalui aparat penegak
hukum melainkan masih harus diperjuangkan melalui menggalang
solidaritas gerakan rakyat. Sengketa tanah Kassi-kassi merupakan
salah satu contah kasus yang dimenangkan oleh warga melalui
gerakan rakyat.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang berada
dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) menyadari betul dan berusaha mengambil peran pada
semua jalur advokasi baik melalui litigasi maupun non-litigasi.
Metode ini merupakan standar dalam terma Bantuan Hukum
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Struktural (BHS) yang diterapkan oleh para pekerja bantuan
hukum LBH Makassar. Aktivitas ini tidak lain guna mendukung
upaya masyarakat mendapatkan keadilan melalui gerakan rakyat.
Kasus Sengketa tanah Kassi-kassi merupakan buah gerakan rakyat
dan penerapan BHS oleh para Pekerja Bantuan Hukum (PBH)
LBH Makassar. Advokasi yang dilakukan tidak menyandarkan
sepenuhnya pada proses hukum oleh lembaga peradilan
melainkan lewat gerakan rakyat. Sebuah gerakan yang melibatkan
tiga pilar yakni warga sebagai prinsipal, jaringan ORNOP sebagai
pendamping, hingga organisasi mahasiswa dan sebuah kerja
advokasi yang menggabungkan tiga jalur advokasi sekaligus (legal,
politik, dan sosial).
***

Buku MEMENANGKAN GERAKAN RAKYAT; Belajar
dari Advokasi Sengeta Tanah Kassi-kassi hadir sebagai oase di
tengah kelangkaan dokumentasi advokasi dan cerita pembelajaran
pendampingan di Makassar. Buku ini mendokumentasikan
sengketa tanah Kassi-Kassi yang mulai bergulir pada akhir 2006
hingga awal 2011. Merekam perlawanan warga Kassi-Kassi dan
para pendampingnya yang berhadapan dengan seorang pengusaha
yang mengklaim tanah hunian warga dengan berbagai cerita
metode intimidasi dan resistensi sampai ke proses litigasi yang
panjang.
Selain itu, buku ini mengisahkan berbagai pembelajaran
dalam pendampingan seperti pentingnya kecepatan mencari
bantuan hukum, mewaspadai penyusup dan pentingnya data,
sinergi antara kerja litigasi dan non-litigasi serta pentingnya
komitmen atas solidaritas semua pihak yang terlibat dalam lingkar
advokasi. Buku ini menjadi genuine dan menarik karena sebagian
besar penulis juga adalah pendamping atau pelaku advokasi dalam
Sengketa Tanah Kassi-Kassi.
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Harapan kami dengan terbitnya buku ini bisa mendapatkan
gambaran utuh tentang sengketa kasus Kassi-kassi dan advokasi
yang dilakukan oleh LBH Makassar bersama jaringannya. Selain
itu bisa menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi para
pendamping yakni pekerja bantuan hukum, NGO, Organisasi
Bantuan Hukum, mahasiswa, serta pemangku yakni masyarakat
miskin kota, dan pencari keadilan lainnya.
Atas terbitnya buku ini, kami menghaturkan penghargaan
dan terima kasih kepada berbagai pihak. Penghargaan terkhusus
kepada Hasbi Abdullah S.H. dan Abdul Muttalib S.H. keduanya
adalah direktur LBH Makassar saat kasus ini mulai didampingi
LBH Makassar dan berproses di pengadilan. Keduanya telah
menunjukkan kepada kami tentang pentingnya LBH Makassar
menjadi legal guardian dalam setiap advokasi terutama dalam
kasus-kasus yang menjadi kompetensi utama LBH Makassar.
Terima kasih kepada para penulis dan narasumber atas
kontribusinya dalam mengingatkan dan mengumpulkan kembali
berbagai informasi dan data kasus ini. Terima kasih khususnya
kepada Nurhady Simorok, Haswandy Andy Mas, Andi Nini
Eryani, dan Asyari Mukrim yang telah meluangkan waktu dan
mendedikasikan diri untuk penulisan buku ini. Tak lupa juga kami
ucapkan terima kasih kepada Lili Hasanuddin dan Rival Ahmad
dari The Asia Foundation atas dukungannya dalam penerbitan
buku ini.

Makassar, 26 Oktober 2015
LBH Makassar
Abdul Azis
Direktur
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Prakata Tim Penulis
Sejarah bukan hanya milik penguasa dan elit, tetapi juga
milik rakyat yang berjuang. Pada konteks ini, sejarah bertindak
bukan hanya sebagai sebuah isu melainkan juga sebagai ruang
pertarungan. Cerita tentang perjuangan masyarakat Kassi-kassi
melawan kekuatan modal yang mencoba menggusur dari tanah
mereka adalah satu dari sekian narasi sejarah perlawanan rakyat
melawan elit. Narasi yang penting untuk didokumentasikan
sebagai bukti kekuatan rakyat memperjuangkan keadilan.
Pada dasarnya, upaya penyusunan dokumentasi sejarah tanah
dan proses penanganan kasus tanah Kassi-kassi telah direncanakan
sejak kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Makassar,
tepatnya pasca pembacaan putusan Majelis Hakim di Pengadilan
Negeri Makassar yang memenangkan warga Kassi-kassi pada
September 2007. Akan tetapi, upaya tersebut urung diselesaikan.
Kasus ini memperhadapkan antara puluhan warga miskin kota
yang buta hukum dengan seseorang dengan simpul kekuasaan
modal, berlabel sebagai pengusaha dengan Kuasa Hukum dari
Kantor Hukum, seorang Advokat Senior di Makassar.
Di tengah situasi masyarakat Kassi-kassi yang semakin
terdesak dan proses persidangan perkara yang ditengarai
adanya pelanggaran prosedur dan berindikasi kepada praktik
“Mafia Peradilan” mendorong mereka untuk menghimpun diri
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dalam organisasi rakyat bernama Persatuan Warga Kassi-kassi
(PERKASI). Sejumlah organisasi non pemerintah, organisasi
massa dan aktivis mahasiswa dari puluhan kampus di Makassar
bergabung dalam koalisi yang mendukung perjuangan warga
Kassi-kassi mempertahankan tanahnya. Aliansi inilah yang kelak
melakukan berbagai rangkaian aktivitas advokasi non-litigasi
mulai dari pemantauan peradilan, pengorganisasi dan pendidikan
kritis serta kampanye perlawanan terhadap Praktik Mafia Tanah
dan Mafia Peradilan yang berbuah kemenangan.
Perjalanan kasus Kassi-kassi ini menjadi suatu fenomena
yang menarik untuk didokumentasikan. Harapannya ialah agar
kemenangan ini menjadi bukti kepemilikan yang sah atas tanah
yang mereka perjuangkan, pengakuan atas hak atas kota dan
penghidupan yang layak. Harapan lainnya ialah agar dokumentasi
ini bahan pembelajaran bersama dalam perjuangan raktyat lainnya
dan menjadi suatu referensi gerakan sosial dan atau setidaknya
menjadi suatu pembelajaran model advokasi sengketa tanah.
Penyusunan dokumentasi proses advokasi ini mendapatkan
kesempatan untuk direalisasikan ketika pendamping Kassi-kassi
yang pernah terlibat dalam rangkaian advokasi berkeinginan
untuk menulisnya dalam bentuk buku. Keinginan tersebut
kemudian bersambut dengan keinginan dari LBH Makassar untuk
menyusun sebuah buku pembelajaran strategi penanganan kasus
dengan menggunakan metode Bantuan Hukum Struktural (BHS)
sebagai bagian dari Program Penguatan Kapasitas Organisasi
yang dilaksanakan oleh LBH Makassar bekerjasama dengan The
Asia Foundation (TAF) yang didukung oleh Australia Indonesia
Partnership for Justice (AIPJ).
Inisiasi penyusunan buku diawali dengan serangkaian
pertemuan informal oleh aktivis pendamping yang pernah terlibat
sebagai tim advokasi kasus tanah Kassi-kassi. Dalam pertemuan
inilah kemudian disepakati beberapa hal yang menjadi panduan
dalam pendokumentasian kasus sengketa tanah Kassi-kassi ini.
Tim penulis dan editor dibentuk setelah serangkaian lokakarya
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penyusunan buku Kassi-kassi dilakukan. Tim penulis inilah yang
kemudian bertanggung jawab untuk menggali kembali informasi
dari berbagai perspektif lembaga dan individu-individu terkait
sejarah dan proses perjuangan advokasi Kassi-kassi.
Pertemuan kembali tim penulis dengan warga Kassi-kassi
dan aktivis pendamping menjadi bagian penting dalam proses
pendokumentasian ini. Pertemuan baik secara langsung maupun
melalui media sosial juga turut memudahkan upaya tim penulis
mengumpulkan informasi. Ingatan warga Kassi-kassi tentang
perlawanan yang pernah mereka tempuh masih terekam di setiap
cerita-cerita mereka kepada tim penulis. Tentu tidak semua bisa
kami tuliskan, tapi paling tidak, sekelumit cerita tersebut bisa kita
baca dalam buku ini.
***
Akhirnya, penyusunan buku ini tidak dapat selesai tanpa
bantuan dari berbagai pihak. Tim penulis sudah selayaknya
berterima kasih kepada masyarakat Kassi-kassi, pimpinan
PERKASI, Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM), LBH
Makassar, Walhi Sulawesi Selatan, Kontras Sulawesi, LAPAR,
PERAK Institute, AGRA SULSEL, BPH AMAN SULSEL, FIKOrnop, Jurnal Celebes, YTMI, FOSIS-UMI, UKPM-UNHAS,
BEM-UNM, Malcom STIMIK, FMN Makassar, dan kepada
seluruh organisasi massa, LSM, dan organisasi gerakan mahasiswa
se-Makassar yang turut menjadi bagian dari proses advokasi Kassikassi. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada semua
individu-individu yang mendukung perjuangan masyarakat KassiKassi dan perjuangan massa melawan ketidakadilan lainnya.
Terakhir, buku ini juga kami persembahkan kepada para
pencari keadilan dan korban pembangunan kota yang merampas
hak atas kehidupan yang layak bagi mereka. Kami percaya bahwa
solidaritas dan perjuangan bersama adalah cara yang paling efektif
untuk menuntut kehidupan yang lebih baik. []
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Kota Sebagai Ruang Hidup Bersama
BAGI rakyat miskin kota, memiliki sejengkal tanah untuk membangun rumah menjadi kemewahan yang harus diperjuangkan.
Mereka harus bekerja keras membeli, mengusahakannya menjadi layak tinggal, bahkan untuk mempertahankannya dari klaim
pihak lain yang tak jarang berakhir dengan penggusuran warga. Sampai saat ini kepemilikan tanah bagi rakyat miskin masih
banyak menimbulkan masalah di banyak tempat, tidak terkecuali
di Kota Makassar.
Di Makassar, secara umum, fase perlawanan terhadap upaya
penggusuran marak terjadi pada masa Soeharto hingga hari ini.
Kondisi tersebut dibarengi pula dengan munculnya organsiasi
rakyat berskala kecil guna menanggapi situasi yang sedang
dihadapi. Organisasi-organisasi itu umumnya berbasis kampung
seperti forum-forum warga, yang merepresentasi kepentingan
semua warga yang terlibat dalam konflik tanah dan tempat tinggal
seperti GERAK (Gerakan Rakyat Karuwisi), 1998; Persatuan
Nelayan Pencari Kerang Katallassang, 2004; Forwa Bontoduri,
2006; Forwa Kampung Pisang, 2006; Forwa Bulogading, 2007;
Perkasi (Persatuan Warga Kassi-kassi, 2006; FMPTN (Forum
Masyarakat Penggarap Tanah Negara) Panambungan-Lette, 2004.

Organisasi yang berbasis pekerja atau buruh seperti FOKJASS
(Forum Komunikasi Pekerja Sulawesi Selatan), 2000; dan
organisasi sektoral seperti Asosiasi PKL Pelabuhan, 2002; ASPEK
5 Makassar Mall, 2003; dan Himpunan Pedagang Kaki Lima
(HPKL) Daya, 2005. 1
Salah satu dari sekian banyak kasus perlawanan itu berlangsung
paruh akhir dekade 2000-an, melibatkan sebidang tanah seluas
nyaris satu hektar, menjadi sengketa antara warga Kota Makassar
dengan seorang pengusaha. Tanah itu terletak di sebuah kawasan
di Kelurahan Kassi-kassi.
Buku ini berangkat dari pemikiran bahwa sebuah kota
semestinya dilihat sebagai ruang milik warga secara kolektif,
tempat setiap warga berhak atas kehidupan yang layak berdasarkan
peran dan kondisi sosial masing-masing. Tugas negara adalah
memastikan kondisi tersebut berjalan efektif dan lestari. Dengan
demikian, kondisi sosial, politik, dan budaya sebuah kota sangat
dipengaruhi oleh masalah-masalah yang bermunculan dari
interaksi yang terbangun sesama warga. Dalam kerangka pikir
seperti ini, situasi damai atau konfliktual sebuah kota didasari
oleh relasi yang terbentuk antara warga dan penyelenggara negara
dalam suatu kota. Semakin timpang bentuk relasinya maka
semakin runcing pertentangan yang akan muncul.
Salah satu bentuk ketimpangan yang paling sering ditemui
adalah tindak-tindak perampasan tanah. Pada aras yang paling
mendasar, perampasan yang paling rentan memunculkan konflik
ialah perampasan atas ruang hidup berupa tanah. Tanah pada
dasarnya tidak hanya berfungsi ekonomis tetapi juga sebagai bagian
dari dimensi sosial sebuah masyarakat. Upaya meminggirkan
manusia dari ruang hidupnya inilah yang diyakini secara mudah
menyulut frustasi sosial hingga melahirkan perlawanan atas
ketimpangan sosial yang mereka hadapi.
M.Nawir.2015. Perjuangan Organisasi Rakyat dalam Habitus kampong dan Kota. Diakses
pada http://www.urbanpoor.or.id/artikel/perjuangan-organisasi-rakyat-dalamhabitus-kampung-dan-kota (1 september 2015)
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David Harvey menyiratkan hal tersebut dalam bukunya,
Rebel City. Harvey secara sederhana menjelaskan bahwa sebuah
kota dengan warga yang tidak percaya lagi terhadap tatakelola
negara yang menyingkirkan hak hidup mereka maka secara tidak
langsung telah menumbuhkan upaya pembentukan perlawanan
masyarakat itu sendiri. Situasi semacam inilah yang kita jumpai
pada fenomena perlawanan masyarakat Kassi-kassi yang melawan
penggusuran dari tanah yang telah mereka tempati secara legal.
Karena itu, pengabaian terhadap hak hidup kelompok warga kota
miskin yang menyulut perlawanan dapat menciptakan gerakangerakan perlawanan seperti yang terjadi dalam kasus sengketa
tanah di Kassi-kassi.
Seringkali imaji tentang ‘kota modern’ atau ‘kota dunia’
menjadi ilusi bagi sebagian warga yang mendiami kota. Imaji
ini mewujud dalam bentuk kawasan-kawasan elite yang berisi
perumahan mewah berikut sarana-sarana penunjangnya seperti
mal dan pusat-pusat rekreasi lain yang hanya bisa dijangkau oleh
warga berpendapatan menengah dan tinggi. Saat kota menawarkan
kondisi dan kesempatan yang tidak adil bagi penduduknya,
hak sebagian penduduk kota dalam mendapatkan manfaat dari
karakteristik ekonomi, sosial, budaya sebuah kota jadi terampas.
Hal ini dapat semakin diperparah oleh kebijakan publik yang
berkontribusi dalam mengabaikan peran warga dalam proses
pembangunan kota, sehingga merugikan kehidupan perkotaan
dan semakin memperparah segregasi di antara warga kota.
Untuk menghadapi kenyataan ini dan membalikkan trennya,
di tingkat global, organisasi dan gerakan perkotaan dari berbagai
negara mulai bekerjasama, setidaknya sejak penyelenggaraan
Forum Sosial Dunia Pertama (2001). Dalam forum ini mereka
membahas tantangan untuk membangun sebuah model masyarakat
dan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, berdasarkan
prinsip-prinsip solidaritas, kebebasan, keadilan, martabat, dan
keadilan sosial, serta menghormati budaya perkotaan yang
berbeda dan keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan. Sejak
3

saat itu, setidaknya di tingkat global, sejumlah gerakan rakyat,
asosiasi profesional, forum, jaringan masyarakat sipil nasional
dan internasional yang berkomitmen melakukan perjuangan
sosial bagi terciptanya kota yang adil, demokratis, manusiawi
dan berkelanjutan, telah merumuskan Piagam Dunia tentang hak
atas kota. Piagam ini bertujuan untuk menggalang komitmen
dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat
sipil, pemerintah daerah maupun pusat, anggota parlemen, serta
organisasi-organisasi internasional, sehingga semua orang dapat
hidup bermartabat di kota.2
Hak atas kota akan memperluas fokus tentang peningkatan
kualitas hidup masyarakat berdasarkan perumahan dan lingkungan
yang ada selama ini, untuk mencakup kualitas hidup pada skala
kota dan pedesaan di sekitarnya, sebagai mekanisme perlindungan
penduduk yang hidup di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah
dengan proses urbanisasi yang cepat. Hal ini mengindikasikan
agar memulai cara baru untuk memajukan, menghargai, membela
dan memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan yang dijamin dalam instrumen HAM regional dan
internasional.
Untuk mewujudkan cita-cita di atas dalam konteks kecil Kota
Makassar, dibutuhkan lebih banyak kajian dan dialog dari berbagai
pihak demi menemukan jalan yang terbaik. Fakta bahwa kondisi
sosial perkotaan di Makassar yang masih timpang, terlihat dari
banyaknya sengketa tanah di pemukiman warga menengah-bawah,
kian menujukkan bahwa lebih banyak kerja harus dilakukan. Di
titik inilah, buku kecil ini akan berusaha memberi kontribusi.

BUKU kecil ini merekam perlawanan warga dan para pendukung
mereka dalam sengketa tanah di Kassi-Kassi, memperhadapkan
Lebih lanjut lihat International NGO Forum on Indonesian Development. 2014. Human
Right Cities; Dokumentasi Referensi. Jakarta: INFID. Dapat diakses pada http://infid.org/
pdfdo/1418194289.pdf
2
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puluhan keluarga berpendapatan rendah dengan seorang
pengusaha yang mengklaim tanah hunian mereka. Kasus ini
bergulir dari akhir 2006 hingga awal 2011, melewati berbagai
metode intimidasi dan resistensi sampai ke proses litigasi yang
panjang. Kasus ini merupakan salah satu kasus ketika warga
berusaha mempertahankan hak mereka atas tanah yang mereka
huni secara legal dari klaim seorang pengusaha.
Setidaknya ada tiga aspek penting yang membuat kasus jadi
menarik untuk ditelisik. Pertama, warga sendiri, dalam situasi sulit
menjadi pihak pertama yang berinisiatif untuk bergerak melawan,
sehingga proses advokasi ini jadi membesar dan kian terorganisir.
Kedua, sifat advokasi yang kolektif dengan melibatkan berbagai
macam kelompok sosial, mulai dari warga sendiri, jaringan
ORNOP hingga organisasi mahasiswa. Ketiga, metode kolaborasi
antara seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini menujukkan
bagaimana sebuah kerja advokasi yang menggabungkan tiga jalur
advokasi sekaligus (legal, politik, dan sosial), dan melibatkan
jaringan yang membentang hingga ke berbagai tempat, bukan
hanya di Makassar.
Penulisan buku ini merupakan proses kolaboratif, melibatkan
berbagai pihak yang terlibat langsung dalam advokasi kasus
tersebut, baik dari pihak pegiat (aktivis) Organisasi Non
Pemerintah (ORNOP) maupun para warga yang menjadi pihak
tergugat dalam kasus sengketa tanah ini. Para penulis bekerjasama
dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam advokasi ini untuk
menghimpun dokumen-dokumen dan informasi lisan lewat
wawancara mendalam dengan para pegiat dan warga. Data-data
ini kemudian disusun untuk membangun sebuah narasi yang
kemudian dikaji secara bersama. Setelah naskah sementara (draft)
rampung, sejumlah masukan dan koreksi kemudian diberikan di
sebuah forum bedah naskah oleh beberapa pegiat yang terlibat
langsung dalam advokasi ini.
Dalam buku ini nama seluruh individu yang terlibat
disamarkan. Ini dilakukan untuk sebisa mungkin melindungi para
5

informan dan tanah yang menjadi sengketa itu sendiri. Selain itu,
inti utama dari buku ini adalah mengurai berbagai pola tindakan
yang berlangsung selama proses sengketa, guna menyarikan
sejumlah unsur pembelajaran dari kasus ini, agar dapat menjadi
bahan pembelajaran bagi penangangan dan atau advokasi kasuskasus serupa di masa yang akan datang.

SECARA bersengaja buku ini diurai dan dikerangkakan secara
luwes menggunakan alat analisis ‘sistem hukum’ (system of Law).3
Analisis ini membagi tiga aspek dari sistem hukum yaitu isi hukum
(content of law), tata-laksana hukum (structure of law) dan budaya
hukum (culture of law). Sebagai sasaran advokasi, tiga aspek sistem
hukum ini didekati secara berbeda, terutama karena proses-proses
yang membentuknya memang berbeda. Hal ini dilakukan karena
memang sejak awal, kerangka kerja ini menjadi salah satu panduan
bagi para pendamping inti dalam menjalankan advokasi di kasus
ini. Dengan demikian, buku ini sebenarnya merupakan bagian
dari siklus praksis, untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan
oleh para pihak yang terlibat dalam advokasi ini.
Aspek pertama, ‘isi hukum’ yang berupa teks kebijakan dan
produk hukum lainnya seperti undang-undang atau peraturan,
biasanya dibentuk oleh proses-proses penyusunan rancangan
undang-undang atau peraturan (legal drafting). Karena itu,
mendekatinya digunakan proses-proses legislasi dan yuridiksi, di
dalamnya termasuk proses litigasi (beracara di pengadilan) sebab
keputusan mahkamah pengadilan juga dapat menjadi preseden
bagi terbentuknya putusan-putusan hukum berikutnya. Proses
ini akan dibahas utamanya dalam Bab 4 yang merinci secara
kronologis proses peradilan gugatan terhadap warga Kassi-Kassi
oleh Pengusaha yang mengklaim tanah mereka. Proses ini berjalan
selama kurang lebih 4 tahun, sejak 2007 sampai 2011.
Roem Topatimasang et. al.. 2004. Mengubah Kebijakan Publik. InsistPress. Yogyakarta.
hl. 40-45.
3

6

Aspek ‘tata-laksana hukum’ yang mencakup seluruh perangkat
lembaga dan pelaksana isi hukum, sering didekati dengan prosesproses politik dan birokrasi. Salah satu bagian dari proses ini adalah
memastikan agar aturan-aturan hukum yang ada dilaksanakan
secara konsisten oleh lembaga dan individu yang mengembannya.
Hal ini akan dibahas lebih banyak dalam Bab 4 yang, di samping
mengulas upaya litigasi, juga memaparkan beberapa upaya
negosiasi utamanya dalam memengaruhi pelaksana aturan untuk
menjalankan proses peradilan agar tidak merugikan warga
Tergugat.
Aspek ‘budaya hukum’ mencakup persepsi, pemahaman, sikap
penerimaan, praktik-praktik pelaksanaan dan penafsiran terhadap
dua aspek hukum lainnya (isi dan tata laksana hukum). Karena itu,
mendekatinya harus menggunakan proses-proses sosialisasi dan
mobilisasi yang meliputi semua proses pembentukan kesadaran,
pendapat umum serta tekanan massa terorganisir. Ujungnya adalah
untuk membentuk pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu
persoalan bersama. Karena itu, wujudnya bisa berupa tekanan
politik lewat penggalangan pendapat dan dukungan (biasanya
berbentuk kampanye, diskusi, pendidikan politik, hingga debat
publik), sampai pengerahan kekuatan (seperti unjuk rasa, boikot
atau blokade). Aspek ini utamanya dipaparkan dalam Bab 3
yang mengurai tentang bagaimana pengorganisasian gerakan
berlangsung. Bagian ini merupakan pembahasan tentang prosesproses sosialisasi dan mobilisasi dalam advokasi tanah di Kassi
Kassi yang melibatkan banyak pihak.
Namun sebelum lebih jauh memaparkan proses advokasi di
atas, pada Bab 2 akan diurai sejarah kepemilikan dan awal mula
sengketa tanah yang melibatkan warga melawan pengusaha yang
kelak akan menggugat mereka. Di bagian ini akan ditelusuri
bagaimana para penghuni kawasan sengketa itu pindah ke lokasi
tersebut dan bagaimana kondisinya pada saat itu. Terakhir, Bab 5
akan dipaparkan capaian-capaian dan pembelajaran dari advokasi
kasus ini. Buku ini memang diharapkan dapat menghadirkan poin7

poin pembelajaran tentang sebuah advokasi yang terkait dengan
hak atas tanah dari perspektif rakyat. Poin-poin pembelajaran ini
dipaparkan bersama konteks historis dan sosialnya, meski secara
ringkas, agar dapat memberi pemahaman lebih lengkap.
Buku kecil ini juga berupaya menambahkan kepustakaan
tentang perlawanan warga yang dapat dikategorikan sebagai cikal
bakal gerakan sosial. Hal ini menjadi penting mengingat dalam
kepustakaan gerakan sosial Indonesia belum banyak kita temui
contoh-contoh kasus dari gerakan warga perkotaan di Sulawesi
Selatan. Meski begitu, harus diakui bahwa buku ini lebih banyak
berfokus pada 'rangkaian proses' advokasi sebuah kasus. Kita masih
harus menunggu untuk bisa membaca kajian lebih mendalam
tentang hubungan antara merebaknya fenomena perlawanan di
satu sisi dan konteks ekonomi politik kota Makassar di sisi lain.
Akhirnya, dengan memperbanyak catatan seperti ini, buku
kecil ini diharapkan dapat menambahkan pilihan acuan bagi para
pencari keadilan beserta seluruh pihak yang telah, sedang, dan
akan mendukung mereka.
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2
Sejarah Tanah dan Sengketa Kassi-Kassi
“Nanti nyawaku diambil baru bisa diambil tanahku” Dg. Sarro.
TANAH sengketa itu terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, dahulu
merupakan tanah adat milik Kerajaan Gowa. Ketika itu wilayah
Kota Makassar merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Gowa.
Jika menelusuri jejak kepemilikannya, ditemukan nama seorang
bangsawan, Karaeng, sebagai pemilik tanah yang terletak di
Kelurahan Kassi-Kassi. Karaeng sendiri meninggal pada tahun 1943
di Jongaya dan dikebumikan di Kabupaten Gowa. Kepemilikan
Karaeng ini didasarkan pada Rincik atau Surat Ketetapan Pajak
Hasil Bumi Persil, seluas 4,25 Ha. Segala warisannya diberikan
kepada anak cucunya, termasuk tanah yang berlokasi di Kelurahan
Kassi Kassi. Karaeng mempunyai empat ahli waris berdasarkan
ketetapan Mahkamah Syariat. Di antaranya adalah Dg. Nuntung
dan dua saudaranya, ditambah seorang saudara sepupu mereka.
Pada 1995 keempat ahli waris tersebut memberikan kuasa
kepada Dg. Nuntung untuk menjual atau memindahtangankan
tanah tersebut. Beberapa kapling tanah dijual langsung oleh ahli
waris, yaitu anak dari Dg. Nuntung. Sedangkan untuk sebagian
tanah yang lain, Dg. Nuntung memberikan kuasa kepada Petta pada

tahun 1997 untuk menjual dan memindahtangankan tanah tersebut.
Atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh Dg. Nuntung, Petta
menjual tanah-tanah tersebut kepada warga yang berminat. Selain
kepada Petta, Dg. Nuntung juga memberikan surat kuasa penjualan
tanah tersebut kepada Dg. Tarring. Ini diperkuat pernyataan dari
ahli waris Dg. Nuntung bahwa sebagian tanah tersebut telah
dijual kepada Dg. Tarring, Petta dan Dg. Tarring yang kemudian
mengurus segala proses jual beli atas tanah adat milik Kerajaan
Gowa tersebut.
Setelah warga melunasi cicilannya, ahli waris Dg. Nuntung
menguatkan proses jual beli tersebut dengan membuatkan akta
notaris/PPAT. Beberapa warga yang sudah menyelesaikan proses
jual beli telah memiliki akta jual beli tersebut pada saat kasus
sengketa tanah mulai berlangsung. Sebagian lagi masih dalam
proses pembayaran cicilan. Bahkan beberapa warga belum lagi
setahun menempati lokasi tersebut.

Awal Pembelian Tanah
SULITNYA mendapatkan tanah di Makassar, membuat kelompok
menengah ke bawah harus mencari tanah yang lebih murah,
yang harganya dapat mereka jangkau. Pada umumnya tanahtanah yang murah tersebut berada di lokasi yang berawa-rawa
dan rentan tergenang banjir saat musim hujan tiba. Warga tak
peduli dengan kondisi tanah yang mereka beli. Faktor harga yang
murah dan adanya tempat tinggal menjadi hal paling penting dan
utama. Apalagi pembelian tanah di Kelurahan Kassi-kassi tersebut
memang lebih memudahkan warga karena proses pembeliannya
bisa dengan cara mencicil. Selain itu, proses pembelian tanah
tersebut masih terbilang mudah dan tidak rumit. Mereka hanya
perlu bertemu dengan orang yang dikuasakan untuk menjual
(makelar), menyepakati harga tanah dan cicilannya, memberikan
sejumlah uang muka, menerima kuitansi dan fotokopi rincik,
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maka urusan jual beli selesai.
Sejak tahun 1995 ketika Dg. Nuntung diberi kuasa oleh
saudara-saudaranya untuk menjual tanah tersebut dengan harga
relatif murah, informasi tersebut beredar dengan cepat. Satu
persatu pembeli datang dan menetap di tanah itu. Sejak tanah
itu mulai diperjualbelikan hingga awal 2006, tak pernah ada
persoalan dengan tanah tersebut, sampai saat seorang pengusaha
pengembang perumahan mengklaim kepemilikan tanah yang
berada pada lokasi pemukiman warga, berdasarkan klaim sertifikat
hak milik.
Ibu Misna, merupakan salah satu pembeli pertama tanah
tersebut. Pada tahun 1995, ia membeli satu kapling tanah seluas
150 m², berdasarkan informasi dari kerabatnya. Ibu Misna,
membeli satu kapling tanah tersebut. Awalnya ketika suami Ibu
Misna, mengetahui keadaan dan letak lokasi tanah tersebut, ia
tidak tertarik karena kondisi tanah tersebut: selain susah diakses
karena merupakan rawa dan tidak ada jalan masuk ke kawasan
itu, juga tidak ada jaringan listrik dan air. Menurutnya, tinggal di
tempat tersebut membuatnya takut “Kalau dibunuh atau ada orang
yang berniat jahat, tak ada yang akan melihatnya.”
Keluarga Ibu Misna awalnya tinggal di Bulukumba, tapi
karena kondisi perekonomian yang sulit karena suaminya tak
punya pekerjaan jelas, mereka memutuskan hijrah ke Makassar.
Ibu Misna bertutur,
“Dulu bapak tidak punya pekerjaan. Tiga tahun setelah
menikah, tidak ada pekerjaan suami. Saya yang tersiksa
angkat-angkat barang kalau kerja sawah. Suami saya dulu mau
jadi tentara tapi tidak lulus. Jadi, tiga tahun setelah menikah,
saya tidak bisa ikut tinggal di rumah mertua, akhirnya saya
tinggalkan Bulukumba. Kakaknya yang panggil dia [suami].
Katanya kalau mau jadi satpam ke Makassar saja. Akhirnya
kami ke Makassar.”
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Sebelum membeli tanah di Kassi Kassi, keluarga Ibu Misna
menyewa kamar kost berukuran 3 x 2 meter di Jl. Coko Nuri.
Kamar itu disewa Rp 15,000,- per bulan. Keinginannya untuk
membeli tanah tersebut timbul karena dia merasa akan sulit
jika harus terus tinggal di kamar kost, walaupun untuk membeli
tanah tersebut dia mesti merelakan uang belanjanya berkurang
setiap bulan. Ketika mereka memutuskan untuk membeli tanah
tersebut suaminya yang bekerja sebagai satpam hanya bergaji
Rp 120.000 per bulan, sementara cicilan tanahnya Rp 75.000 per
bulan. Kondisi ini membuat keluarga Ibu Misna kesulitan. “Kalau
sudah dibayar cicilan tidak cukupmi untuk belanja. Kehidupan
sangat susah, bahkan seribu rupiah saja sangat susah didapatkan,”
tuturnya. Rumah pertama saya rumah kayu. Dindingnya pakai
seng. Ukurannya 4 x 6 m. Dan rumahnya agak tinggi, bisaki
berdiri di bawahnya. Karena kondisi ekonomi yang sulit, tak
sampai setahun dia kembali lagi ke Bulukumba. Di sana mereka
kembali mengerjakan sawah. Setiap bulan dia datang ke Makassar
untuk membayar cicilan tanahnya, kadang juga suaminya yang
menjalankan tugas itu. Tahun 2003 mereka kembali lagi ke
Makassar. Telah ada penambahan jumlah warga yang tinggal di
Kassi-kassi. Di sana Ibu Misna juga mulai membuka jasa jahitan
baju untuk menyokong ekonomi keluarganya. Anak perempuannya
dititipkan pada ibunya di kampung.
Ada beberapa keluarga yang tinggal dalam lokasi perumahan
tersebut sudah mengalami masalah sejak awal membeli tanah di
lokasi itu. Misalnya, dua keluarga diberi tanah yang lebih kecil
dibandingkan yang tercatat dalam dokumen-dokumen Pajak Bumi
Bangunan (PBB) mereka. Untuk biaya kelebihan sisa tanahnya
sang makelar sepakat akan meminta bayarannya setelah cicilan
mereka lunas. Namun, belakangan anak sang makelar menjual sisa
tanah selebar 3 meter kepada orang lain, kelak sisa tanah tersebut
dibeli dan ditempati oleh orang lain lagi. Hasilnya, kedua keluarga
itu setiap tahun membayar biaya PBB yang lebih dari luas tanah
yang mereka miliki sekarang. Akhirnya mereka harus menggeser
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rumah mereka secara bergiliran.
Kisah serupa dituturkan sebuah keluarga yang tinggal di lokasi
itu sejak 2001, setelah membeli tanah di Kassi-kassi. Keluarga
ini sebelumnya mengontrak di Jl. Pandang selama lima tahun.
Keinginan untuk memiliki tanah sendiri menjadi alasan utamanya.
Walaupun jaraknya cukup jauh dari tempat kerja suaminya,
mereka tetap memilih tinggal di sana. Di masa awal tinggal di Kassi
Kassi, suaminya harus mengangkat sepedanya setiap berangkat
dan pulang kerja. Saat itu mereka belum memiliki motor. Bahkan
belum ada satu pun rumah di lorong tengah waktu mereka membeli
tanah. Awalnya dia tinggal tepat di belakang tembok dinding
sebuah perumahan, tempat yang ditunjukkan oleh makelar tanah.
Tapi baru 4 bulan tinggal di sana. Seorang pengembang dan ‘tangan
kanan’ memaksanya pindah. Menurut pria itu, tanah itu masuk
dalam lokasi tanah milik pengembang tersebut. Saat itu, belum
ada perumahan di lokasi tersebut dan masih berupa rawa-rawa.
Tanah itu sebelumnya memang juga merupakan bagian dari tanah
warisan Karaeng. Lidia bercerita, “Setiap suamiku pergi kerja,
datangmi itu Bapak suruhki pindah, dia bilang mau kasih ongkos
untuk pindah.” Rasanya seperti diteror, karena dia selalu datang
tiap hari. Mereka memberitahukan hal tersebut kepada makelar
tempat mereka membeli tanah.
Setelah pertemuan di kantor kelurahan bersama ahli waris
dan makelar maka mulailah dilakukan mediasi. Dalam proses
tersebut sang makelar bahkan sempat dilaporkan ke polisi dan
menjadi tahanan luar. Karena tidak tahan menjadi tahanan luar
sang makelar kemudian meminta keluarga yang tinggal dalam
lokasi tanah milik pengembang itu untuk pindah.
Warga lain pindah ke Kassi-Kassi karena ingin mencari tempat
yang lebih tenang. Sebuah keluarga yang sebelum pindah ke KassiKassi tinggal di kawasan Kelapa Tiga mengalami kesulitan dengan
situasi lingkungan yang sering diramaikan perkelahian. Di sana
mereka tinggal di rumah kontrakan. Kawasan tempat bermukim
mereka ketika itu memang sering menjadi ajang ‘perang’ antar14

kelompok, tipikal kawasan padat yang dihuni kalangan miskin
kota. Mereka pun memutuskan pindah ke Kassi-Kassi. “Di sana,
kalau masukki rumah kita dilempar batu.”
Di kasus lain, kita berjumpa keluarga-keluarga yang pindah
ke Kassi-Kassi setelah mengalami penggusuran di tempat lain—
bahkan ada yang hingga dua kali tergusur sebelumnya. Sebuah
keluarga, misalnya, awalnya tinggal di Jalan Pandang. Namun
tanah tersebut ternyata dijual juga kepada sebuah perusahaan
pengembang, sehingga mereka mencari tempat tinggal baru.
Tuturan ibu dari keluarga tersebut menunjukkan bagaimana sebuah
keluarga harus melewati perjuangan berat untuk mendapatkan
tanah yang ternyata juga tidak menjamin keamanan haknya.
“Saya tinggal di tanah yang saya jaga, baru pindah ke sini.
Dulu saya pernah dituduh menyerobot tanah, suami saya
dipanggil ke kantor polisi. Saya sangat takut. Saya digusur dari
sana, kemudian beli rumah sepotong. Kemudian mengumpul
uang dan pindah ke sini. Sebelum itu, saya pernah ditipu,
sehingga kehilangan rumah yang saya tinggali. Saya dulu
tinggal di gubuk. Saya bangun itu rumah, modalnya 3 juta.
Tiga bulan saja saya tinggali, kemudian digusur. Saya jual itu
rumah 1 juta. Yang punya tanah jual tanah itu ke perusahaan,
tapi tidak bilang ke saya. Padahal sebelumnya dia bilang tidak
akan jual tanahnya.”
Hasil penjualan rumahnya itu juga raib karena ditipu seseorang
yang datang menawarkan tanah. Dia memberikan uangnya, dan
orang itu menghilang. Sedihnya, ketika mereka pindah ke Kassikassi sudah mulai santer terdengar jika tanah yang baru mereka
tempati juga berkasus.
Demikian pula dengan keluarga lain yang sebelum bermukim
di Kassi-kassi menjadi korban penggusuran di kawasan Karuwisi.
Tanah di kawasan ini mereka ditempatinya sejak awal pernikahan,
tahun 1993 silam, dan mulai terancam penggusuran sejak 1996.
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Seorang pengusaha telah mengklaim sebagai pemilik tanah
tersebut. Upaya perlawanan yang panjang dilakukan oleh warga,
hingga beberapa orang di antaranya harus merasakan bermalam
dibalik jeruji. Tahun 2006 berkat pendampingan dari beberapa
ORNOP mereka yang bertahan akhirnya diberi ganti rugi untuk
membeli lahan baru. Karena tanah di Karuwisi itu dibeli oleh
warga dari penggarapnya, tanah tersebut sebelum ditempati warga
adalah sawah, warga hanya mendapatkan bukti kuitansi pembelian,
sehingga tidak punya alas bukti kepemilikan yang kuat.
Dengan modal uang ganti rugi sebesar lima juta rupiah,
ditambah simpanan emas yang dimilikinya maka terkumpullah
uang untuk membayar panjar tanahnya yang akan dia beli di KassiKassi. Nilai panjar tanah itu adalah tujuh setengah juta rupiah dan
setiap bulan dicicil sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tanah
itu dibeli lewat seorang makelar (Petta) pada tahun 2006. Dua
bulan berselang, tanah tersebut mulai mereka dibanguni rumah
panggung dari bambu. Baru sebulan merasakan tinggal di atas
tanah tersebut, datang surat panggilan dari kepolisian.

Kondisi Tanah dan Lingkungan

SEBELUM tahun 1994 tanah warisan Karaeng tersebut adalah
sawah yang dikelola secara turun temurun oleh keluarga Dg. Kulle.
Keluarga Dg. Kulle, mulai dari kakek, bapak hingga Dg. Kulle
sendiri, dipercayakan oleh keluarga Karaeng untuk menggarap
tanah tersebut. Namun sejak tahun 1994 tanah itu tak lagi digarap
sehingga berubah menjadi rawa-rawa yang cukup dalam dan
ditutupi belukar yang sangat tinggi, melebihi tinggi laki-laki
dewasa.
Setelah menjadi rawa, tanah tersebut menjadi tak layak untuk
dihuni karena menjadi lokasi yang berlumpur, namun kesulitan
mendapatkan tanah membuat warga yang kelak menghuninya
memilih untuk membeli tanah di kawasan tersebut. Membeli tanah
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berupa rawa di Kassi-kassi memang masih terbilang murah saat itu.
Cara pembeliannya dengan mencicil membuatnya menarik bagi
warga calon pembeli tanah yang berpendapatan rendah. Warga
Kassi-kassi mayoritas buruh bangunan, buruh harian, tukang
becak dan motor (Bentor), tukang kayu, pedagang, tukang becak,
dan pekerjaan informal lainnya.
Sebagai warga kelas menengah bawah, pilihan untuk membeli
tanah dengan kualitas baik hampir tidak ada. Walaupun khawatir
dengan kondisi lokasi tempat tinggal tersebut, mereka tidak lagi
mempersoalkannya. Ada tiga keluarga yang menjadi penghuni
awal kawasan yang kelak menjadi tanah sengketa tersebut. Salah
satunya adalah anak dari sang makelar, sedang keluarga lain
membeli lahan tersebut dengan jalan mencicil kepada makelar
lain. Keluarga belakangan ini membangun rumah panggung
dari bambu. Dengan penghasilan sebagai buruh bangunan yang
digaji harian, rumah seperti itulah yang bisa mereka bangun,
apalagi dengan kondisi lahan dengan lumpur yang sangat dalam.
Sebulan kemudian keluarga lain (anak sang makelar) juga mulai
membangun rumah di sampingnya.
Keluarga ketiga kemudian juga pindah ke tempat itu tak lama
kemudian. Tanah keluarga ini tidak langsung dibeli dari makelar,
tapi sudah pindah dari tangan kedua. Salah satu saudaranya
membeli tanah tersebut, namun karena tidak mampu membayar
cicilan tanahnya, keluarga itulah yang menyambung pembayaran
tanah tersebut. Menurut cerita anak perempuannya, yang tinggal
di sana sejak kecil, waktu mereka tinggal di daerah itu, Makassar
belum seramai sekarang. Dia bercerita bahwa mereka masih bisa
melihat sebuah kantor yang jaraknya lebih dari satu kilometer dari
rumahnya. Dan akses untuk sampai ke lokasi tersebut awalnya
hanya berasal dari depan kantor tersebut, menggunakan titian
bambu.
Kawasan yang kelak menjadi sengketa itu kini sudah terkepung
oleh dinding-dinding perumahan. Lokasi tersebut berbentuk
persegi, di dalamnya terdapat enam gang dan di belah sebuah jalan
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poros. Dulu untuk masuk ke lokasi itu hanya ada dua jalan, yaitu
lewat sebuah perumahan dari selatan dan lewat jalan poros dari
barat, itu pun berupa rawa dengan menggunakan titian bambu dan
tidak bisa dilewati pada musim hujan. Jalan poros paling sering dan
menjadi jalan utama untuk masuk ke lokasi itu karena merupakan
satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat.
Tahun 2001 warga mulai ramai menghuni kawasan itu dengan
dibangunnya beberapa rumah baru. Di lorong kedua juga sudah
ada satu dua rumah. Namun, belum ada jalan penghubung antara
lorong ketiga dan lorong keempat dengan lorong pertama dan lorong
kedua di lokasi tersebut, karena jalanan yang menghubungkannya
belum ada dan masih berupa rawa rawa. Untuk sampai ke bagian
belakang mereka harus melewati perumahan di timur, sedangkan
untuk bagian depan mereka membangun jembatan bambu, persis
di ujung jalanan tanah. Jalan itu ditimbuni oleh Petta sebagai
makelar yang hendak memudahkan akses masuk ke lokasi tanah
tersebut.
Setelah warga mulai ramai tinggal di lokasi tersebut, pada
musim kemarau warga menanami petak-petak tanah yang masih
kosong dengan padi. Di musim kering, air tak terlalu tinggi seperti
pada saat musim hujan. Menurut pengakuan warga, tanahnya
sangat subur dan mereka bisa mendapatkan hasil yang lumayan.
Bahkan sampai tahun 2008 kawasan itu belum memiliki
sarana dan prasarana yang layak. Untuk mendapatkan air minum,
warga harus membeli air PDAM di tempat yang agak jauh dari
rumah mereka. Di masa-masa awal tinggal disana, warga memilih
membuat rumah panggung. Itu dilakukan karena kondisi tanah
yang belum memungkinkan untuk membangun rumah berbahan
batu-semen. Untuk memberi timbunan pun masih sulit dilakukan
karena belum ada akses jalanan yang memadai untuk masuk ke
kawasan itu. Menurut warga, sampai kasus tanah mereka selesai
2011, hanya ada jalan tanah untuk sampai ke rumah mereka.
Bahkan sebelumnya mereka menggunakan titian bambu untuk
memasuki kawasan itu. Titian bambu itu pun akan tergenang air,
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bisa sampai lutut orang dewasa, jika banjir datang. Sekali waktu Ibu
Masna pernah terjatuh di jembatan bambu itu hingga tubuhnya
berlumuran lumpur, ketika pulang dari mengambil air minum di
dekat mesjid.
Saat ini, menurut warga, jalanan sudah bagus, dibangun
dengan menggunakan paving blok, tidak ada lagi jalan tanah atau
titian bambu. Tetapi sebelum itu terjadi, mereka menimbun jalan
itu sedikit demi sedikit dengan cara swadaya, mereka patungan
membeli timbunan. Setiap rumah membeli satu truk tanah
timbunan. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan jalan tanah
yang lebih baik dan tinggi, dibanding menggunakan titian bambu.
Sedangkan untuk penerangan, sebagian warga menggunakan
sambungan listrik dari rumah tetangga mereka. Hal ini dilakukan
warga karena untuk mendapatkan sambungan listrik langsung itu
sangat mahal. Dulu untuk mendapat sambungan listrik langsung
warga harus membayar Rp 500.000,- kalau sekarang biayanya sudah
tiga setengah juta rupiah. Itu harga yang sangat berat bagi warga
berpendapatan rendah. Padahal kebutuhan listrik merupakan hal
yang tak dapat ditawar-tawar. Akibatnya, sebagian besar warga
menumpang dari rumah tetangga yang telah mempunyai saluran
listrik dari PLN.

Awal Konflik
SEORANG pengusaha, Rudy, mulai mengaku sebagai pemilik dari
tanah yang ditempati warga Kassi-Kassi Pada tahun 1998. Rudy
mengklaim sebelah selatan tanah warga Kassi Kassi. Tahun itu
orang-orang Rudy membangun pondasi, dan pada 2003 mereka
membangun tembok sebagai batas tanah. Sebenarnya dasar klaim
Rudy adalah tanah milik KS yang dijaminkan ke sebuah bank, lalu
dimenangkan oleh Rudy.
Juli 2006, BPN mengunjungi lokasi kawasan yang akan
menjadi sengketa di Kassi-kassi, untuk mengukur lokasi tersebut,
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dengan alasan pengukuran jalan. Beberapa bulan setelah itu Petta
(makelar), Dg. Turu (suami dari Dg Tarring, makelar, yang saat
itu telah meninggal dunia) dan warga mendapat undangan untuk
datang ke kantor kelurahan. Sedangkan nama ‘orang kepercayaan’
Rudy tertulis sebagai pengirim undangan tersebut. Pada saat itu
orang kepercayaan Rudy mengaku bahwa tanah tersebut dia beli
dari Rudy seharga dua ratus juta rupiah. Pada pertemuan tersebut
Petta dimintai surat kuasa untuk menjual tanah tersebut. Namun,
surat kuasa yang diberikan ahli waris itu tidak bisa ditunjukkan
oleh Petta, hanya Dg. Turu yang memperlihatkan surat kuasa
menjual tanah tersebut. Pada pertemuan tersebut beberapa warga
juga hadir.
Setelah undangan tersebut dua orang warga berinisiatif
mencari bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut. Salah satu yang
mereka temui adalah mantan pegawai Badan Pertanahan Negara
(BPN). Mereka berdua membawa salinan surat-surat yang mereka
miliki. Oleh mantan pegawai BPN itu, mereka berdua diminta
mencari surat-surat asli dari salinan tersebut. Tapi menurutnya
untuk bisa melihat surat-surat tersebut warga harus mempunyai
surat kuasa dari ahli waris.
Setelah itu, mereka berdua mendatangi rumah Dg. Kulle,
keluarga yang sejak lama dipercayakan menggarap tanah itu ketika
masih dimiliki oleh keluarga Karaeng untuk mempertanyakan
kepemilikan tanah tersebut. Pertemuan dengan Dg.Kulle ternyata
tidak memberi titik terang. Dg. Kulle malah mengakui bahwa
tanah tersebut milik, saudara sepupu Dg. Nuntung, yang memang
juga mempunyai tanah warisan namun telah habis terjual. Tanah
yang dibeli oleh Rudy pun awalnya milik sepupu Dg. Nuntung
yang dibeli oleh KS.
Pada September 2006, Polresta Makassar Timur memberikan
surat panggilan kepada dua orang warga. Keesokan harinya
dua warga itu berangkat ke kantor Polresta Makassar Timur.
Pemeriksaan pertama dilakukan kepada warga pertama, yang
dimulai sejak jam 10.00 WITA sampai 15.00 WITA. Kelak warga
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ini termasuk salah satu yang menerima ongkos pindah dari Rudy.
Setelah dia selesai diperiksa, warga kedua mendapatkan gilirannya.
Penyidik kepolisian menanyakan asal mula pembelian tanahnya.
Lelaki itu mengatakan, “Saya ambil tanah di makelar. Pemilik
tanahnya Dg. Nuntung.” Selain itu dia ditanyai alas hak kepemilikan
tanahnya. Kemudian dia terus dipaksa untuk mengakui bahwa
tanah itu bukan tanah milik Dg. Nuntung (ahli waris). Namun
dia bertahan tidak mau mengakui pernyataan tersebut. Ia tetap
ngotot bahwa tanah itu adalah miliknya yang dibeli pada ahli waris
dengan perantara makelar. Hari sudah sore, dan dia diperbolehkan
pulang, tapi pemeriksaan akan tetap dilanjutkan keesokan harinya.
Hari kedua, dia kembali ke kantor tersebut. Pemeriksaan hari
kedua berlangsung dari pukul sepuluh pagi hingga setengah enam
sore. Penyidik mengulang kembali semua pertanyaannya, dan dia
tetap teguh dengan pendiriannya.
“Orangnya [menyebut sebuah perusahaan pengembang] pijitpijitka. Dia bilang, sabarmaki, ambilmaki jalan tengah. Tapi saya
tidak mau. Saya itukan pembeli, masa cuma langsung dikasih
ongkos pindah. Saya tidak tahu apa ada dasar yang dia pegang. Di
mana maki mau pindah? Mau dibawa ke mana anak?” tuturnya
mengenang kembali masa sulit itu. Sebelum ke kantor polisi,
Dg. Musu telah mengumpulkan bukti-bukti kepemilikannya dan
membawa serta ke kantor polisi.
Dua hari setelah panggilan itu, surat berikutnya dikirim lagi
oleh pihak kepolisian. Kali ini surat tersebut ditujukan kepada ahli
waris Dg. Nuntung dan Kuasa Menjual, Petta, dengan tuduhan
melakukan pemalsuan dan penggelapan hak, atas laporan Rudy.
Surat untuk makelar dititipkan kepada warga yang terakhir
diperiksa. Pada pemeriksaan itu, ahli waris Dg. Nuntung bahkan
dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 8 jam tanpa adanya
proses pemeriksaan BAP. Mereka lalu dibuatkan surat pernyataan
untuk ditandatangani ahli waris. Surat itu intinya berupa surat
pengakuan bahwa ahli waris mengakui tidak pernah memiliki
tanah di lokasi tersebut, dan pemberian kuasa kepada Petta
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(makelar/kuasa menjual) adalah suatu kekhilafan. Intimidasi yang
dilakukan oknum kepolisian membuat ahli waris dan makelar
terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa diberi
kesempatan untuk membacanya dengan baik. Setelah pihak ahli
waris menandatangani surat pernyataan tersebut barulah mereka
diperbolehkan pulang.
Dengan adanya surat pernyataan tersebut pada bulan yang
sama warga yang tinggal di atas tanah tersebut dilaporkan oleh Rudy
sebagai tindakan penyerobotan tanah. Pihak Rudy menganggap
bahwa tanah yang dikuasai warga merupakan bagian dari lokasi
yang telah dibelinya dari lelang sesuai risalah lelang pada Kantor
Lelang Ujung Pandang pada tahun 1996. Tanah lelang yang dibeli
Rudy sebelumnya terdaftar sebagai hak milik atas nama orang lain,
kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik tahun 1998 atas
nama Rudy dan terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Milik
bernomor lain, pada tahun 2006, atas nama Rudy.
Sebelumnya, di tahun 2005, memang sudah beredar kabar
bahwa tanah yang ditempati warga bukan tanah milik ahli waris,
tapi milik Rudy. Tapi warga menolak dan mereka mengancam
akan aksi telanjang jika “tembok itu dibuka.” Tembok itu, dinding
perumahan, sebelumya didirikan oleh Rudy.
Pihak Rudy mulai sering berkunjung ke lokasi tersebut.
Beberapa kali rumah warga didatangi untuk “disurvei” dan “difoto”.
Menurut cerita seorang warga mereka datang hingga tiga kali. Tak
kurang oknum polisi dan “Ustad” dikirim pihak Rudy nyaris setiap
hari mendatangi rumah-rumah warga untuk membujuk mereka
mengambil uang kompensasi untuk pindah. Selama nyaris satu
bulan kedua orang itu rutin mendatangi rumah-rumah warga. Hal
senada juga disampaikan seorang ibu lain bahwa dirinya beberapa
kali dipanggil oleh polisi untuk dibujuk menerima uang.
“Awal berkasus dulu pak polisi sering panggilki untuk difoto,
karena dia berpihak pada [pengusaha itu] sebelum dipanggil ke
kantor polisi. Tapi ada yang dipanggil dan ada yang tidak dipanggil.
Malah ada yang ditanya, kapan pindah dari lokasinya. Saya tidak
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ditanyaji, hanya difoto saja.’’
Ia juga bercerita tentang kelakuan oknum polisi yang selalu
mendatangi warga, kadang membujuk, memaksa dan mengancam.
Menurutnya warga akan rugi jika tidak menerima uang dari Rudy
karena mereka akan tetap digusur.
Setelah pemanggilan kepolisian kepada ahli waris dan makelar.
Sang makelar, Petta, kemudian mencari seorang pengacara untuk
membela kasus mereka. Maka bertemulah Petta dengan Risal yang
mengaku berprofesi sebagai pengacara. Namun, pengacara ini
hanya 3 kali mengadakan pertemuan dengan warga. Pertemuan
warga dengan pengacara tersebut selalu dilakukan di rumah Petta.
Pertemuan pertama mereka membahas kasus yang dialami warga,
mereka diminta membayar Rp 20.000 untuk pembuatan surat
kuasa. Pada pertemuan kedua, warga membayar jumlah yang
diminta tersebut. Ada sekitar 60 keluarga yang membayarkan uang
tersebut dengan penuh harapan kasus mereka tidak lagi berlanjut.
Setelah itu Risal pergi bersama Petta. Sepulangnya mereka kembali
mengadakan pertemuan. Pertemuan itu berlangsung sehari
sebelum pertemuan di kantor polisi. Minggu malam itu Risal
meminta warga untuk “angkat tangan”, menyerah. Seorang warga
marah dan menghantam meja tempat Risal duduk. Malam itu
sebagian warga merasa tertipu dan menolak untuk memberikan
surat kuasa kepada pengacara itu.
Keesokan harinya, Risal mendampingi warga ke kantor polisi
Makassar Timur. Namun bukannya membela warga, Risal malah
lebih condong memihak ke pihak Rudy. Warga yang datang ke
kantor polisi itu dimintai keterangan mengenai dasar kepemilikan
tanah yang mereka tempati. Hari itu warga pulang dengan kecewa.
Risal kemudian mengajak lima orang warga untuk melihat lokasi
baru yang menurutnya juga milik dari Daeng Nuntung. Namun,
menurut keterangan seorang warga tanah tersebut telah terjual.
Ajakan Risal semakin membuat warga merasa tertipu.
Tak lama kemudian, pada 13 November 2006, warga yang
tinggal di lokasi tanah sengketa mendapatkan surat panggilan dari
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kepolisian Makassar Timur. Itu merupakan panggilan kedua dari
kepolisian. Dengan menyewa pete-pete (angkot Makassar) warga
beramai-ramai mendatangi kantor polisi. Di kantor polisi warga
diminta untuk mengambil uang ganti rugi dan meninggalkan
tanah tersebut. Di kantor polisi bukannya dimediasi, menurut
warga, oknum kepolisian juga turut memberi andil untuk meminta
warga menerima ganti rugi yang akan diberikan oleh Rudy. Pihak
Rudy, diwakili oleh orang kepercayaannya, Saipul, mengatakan
kepada warga bahwa mereka akan diberikan ongkos untuk pindah
rumah. Selain Saipul, hadir juga dua perwakilan dari Rudy yang
lain. Seorang ibu yang melihat salah satu perwakilan itu langsung
menunjuki dan mengatakan “kitami lagi? (Anda lagi?) Dulu
kita yang kasih pindahka, sekarang [Anda] lagi.” Perwakilan
itu sebelumnya adalah kaki tangan dari pengembang lain yang
memaksa keluarga ibu itu dan beberapa warga lain untuk pindah
ke lokasi sekarang.
Pada kedatangan kedua ke kantor polisi Makassar Timur,
pertemuan itu membahas soal ongkos pindah yang akan diberikan
kepada warga. Foto-foto yang telah diambil pada survei “tangan
kanan” Rudy ditampilkan berikut ongkos pindah yang akan
mereka berikan ke warga. Ongkos pindah yang akan diberikan
ke warga berbeda setiap rumah. Rumah berupa rumah permanen
akan diberi ongkos lima juta rupiah, yang lainnya dijanjikan
ongos pindah satu setengah juta rupiah, sedangkan warga yang
baru sebulan tinggal akan diberi ongkos pindah lima ratus ribu
rupiah. Perwakilan Rudy lainnya mengatakan kepada warga jika
rumah panggung bisa mereka angkut menggunakan pete-pete
atau becak yang mereka miliki. Akhirnya, Risal yang datang
sebagai pendamping warga malah meminta mereka mengalah dan
mengambil uang ongkos pindah yang dijanjikan oleh Rudy. “Lebih
baik jatuh di kasur daripada di lumpur,” katanya. Maksudnya, lebih
baik ambil uang daripada tidak dapat apa-apa.
Seorang ibu lain menuturkan bahwa di kantor polisi
diumumkan tanggal tenggat ketika mereka harus keluar dari tanah
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yang mereka tinggali. Mereka juga mengumumkan keluargakeluarga yang telah menerima kompensasi untuk memengaruhi
warga agar memilih mengambil uang kompensasi. Mereka
menyebutkan angka-angka kompensasi, dari sepuluh juta sampai
lima ratus ribu, secara terperinci untuk setiap keluarga. Sebelum
diumumkan nominal ganti ruginya (ongkos pindah), rumah
warga beberapa kali “disurvei” oleh pihak Rudy. Jumlah uang yang
diberikan berbeda untuk setiap rumah. Rumah kayu/panggung
berbeda dengan rumah permanen/batu-semen.
Sebagian besar warga menampik tawaran uang tersebut, sedang
sebagian lainnya menerima. Mereka yang bertahan mengatakan
bahwa uang yang akan diberikan oleh Pihak Rudy tidak cukup
untuk digunakan warga membeli tanah sebagai ganti tanah mereka.
Hal ini membuat sebagian mereka bertekad untuk mereka bersatu
menolaknya.
Oleh pihak Rudy mereka diberi waktu 30 hari untuk
mengosongkan lokasi tersebut. Tapi sebagian warga bergeming
dan tetap memilih tinggal di rumah mereka. Warga yang tinggal di
lorong kedua sepakat untuk tidak menerima kompensasi, berbeda
dengan yang tinggal di lorong ketiga. Bahkan beberapa keluarga
telah menerima ongkos pindah dari Rudy. Di bagian belakang
kawasan, ada beberapa yang kuat bertahan, padahal tetangga
sebelah rumah hampir semuanya telah pindah. Warga di bagian itu
memilih pindah dan menerima ongkos pindah karena takut, lokasi
mereka langsung berhadapan dengan tembok yang dibangun Rudy
sebelumnya. Salah seorang warga yang bertahan itu dengan tegas
mengatakan, “nanti [bila] nyawaku diambil baru bisa diambil
tanahku.”
Terbatasnya pengetahuan hukum warga memang membuat
sebagaian merasa terancam dan ketakutan. Apalagi setelah
berturut-turut warga mendapatkan surat pemanggilan dari pihak
Kepolisian Makassar Timur. Sementara itu, orang-orang tertentu,
dikenal maupun tidak, mulai bermunculan untuk meminta warga
segera menerima permintaan mengosongkan tanah yang mereka
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tempati. Warga yang awalnya menolak terus dipaksa untuk segera
meninggalkan lokasi tanah sengketa dengan ganti rugi yang kecil.
Angka yang dijanjikan kepada mereka hanyalah “biaya angkut
rumah” untuk segera pindah, sedangkan biaya ganti pembangunan
dan kerugian material lainnya tidak pernah dibahas.
Kasus yang mereka alami memang menambah berat beban
warga. Mereka yang rata-rata merupakan warga berpendapatan
rendah merasakan beban pikiran yang sungguh berat. Untuk
membeli tanah dan membangun rumah seadanya saja mereka
sudah kesulitan, apalagi ditambah dengan kemungkinan harus
tergusur dan mencari tanah yang dapat mereka jangkau. Seorang
ibu bertutur:
“Saya tidak bisa tidur memikirkan mau ke mana. Ini bukan
main penderitaan, saya tidak bisa berkata-kata. Dulu saya
sangat susah kumpul uang untuk beli tanah. Untuk belanja
sehari hari saja tidak cukup karena harus membayar cicilan
tanah. Sekarang untuk membeli tanah lagi itu sangat berat.
Kalau tanahku ini mau diambil ke mana saya mau pindah?”

Dari Bujuk Rayu hingga Kriminalisasi
BILA dirangkum menurut catatan LBH Makassar, rentetan
tindakan yang dilakukan oleh Rudy untuk menguasai tanah obyek
sengketa, sebelum mengajukan gugatan perdata, dapat diuraikan
sebagai berikut:
Kriminalisasi, disertai ancaman penahanan. Upaya hukum
awal yang dilakukan oleh Rudy untuk dapat menguasai obyek
tanah sengketa adalah dengan melaporkan pihak ahli waris
pemilik tanah, Kuasa Menjual Pemilik Tanah (makelar), dan
warga, dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan,
penggelapan hak dan penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud
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dalam ketentuan Pasal 378, Pasal 385, Pasal 167 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 UU RI No. 51 PRP
tahun 1960 (lihat KOTAK 1), yang ditindaklanjuti oleh penyidik
kepolisian dengan melakukan pemanggilan dan ancaman untuk
ditahan bahkan beberapa ahli waris telah dimasukkan dalam sel
selama kurang lebih delapan jam. Namun dengan adanya bantuan
hukum dari LBH Makassar yang aktif melakukan pendampingan
dan pembelaan hukum pada setiap kali proses pemeriksaan oleh
penyidik kepolisian kepada warga, termasuk adanya penyuluhan/
pendidikan hukum yang telah dilakukan saat itu, warga semakin
mengetahui posisi hukumnya. Akhirnya upaya kriminalisasi atau
kasus pidana dalam sengketa tanah Kassi-Kassi dihentikan atau
tidak dilanjutkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan. (lebih lanjut,
lihat Bab 4)

KOTAK 1
Pengertian Kriminalisasi
Dalam praktik sengketa hukum antara pemilik modal atau
penguasa dengan warga miskin, upaya melaporkan warga
miskin di kepolisian (Kriminalisasi) dengan tuduhan telah
melakukan tindak pidana telah menjadi suatu pola yang
paling dianggap efektif untuk menekan dan mengintimidasi
warga . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kriminalisasi”
adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula
tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian
digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat” (http://
badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php).
Namun dalam perkembangannya terutama sejak terjadinya
penetapan tersangka terhadap sejumlah pimpinan KPK,
kata “Kriminalisasi” dimaknai sebagai “sebuah keadaan
saat seseorang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau
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penjahat berdasarkan pemaksaan interpretasi atas perundangundangan, sementara tindakan tersebut oleh anggapan
masyarakat umum dianggap bukan suatu kejahatan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan” (lihat https://
id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi)

Menekan para ahli waris dan warga untuk menandatangani
Surat Pernyataan pengakuan bahwa tanah objek sengketa adalah
milik Rudy. Pola Kriminalisasi disertai ancaman penahanan
dianggap efektif untuk mengintimidasi ahli waris dan sebagian
warga untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisi
pengakuan bahwa tanah sengketa adalah milik RT (Pelapor). Surat
Penyataan tersebut kemudian digunakan oleh pihak RT sebagai
bukti dalam persidangan gugatan keperdataan di pengadilan.
Namun LBH Makassar selaku Kuasa Hukum Warga berhasil
mematahkan kekuatan hukum Surat Pernyataan tersebut, dengan
menghadirkan salah satu ahli waris dan Kuasa Menjual sebagai
saksi dengan menerangkan bahwa ”surat pernyataan tersebut
ditandatangani di kantor kepolisian dan dalam kondisi tertekan
karena diancam akan dimasukkan dalam sel tahanan,” sehingga
Surat Pernyataan tersebut menjadi batal demi hukum.
Menyusup untuk menghasut dan mengintimidasi. Di awalawal kasus ini bergulir, pihak Rudy menugaskan beberapa orang
penyusup untuk masuk di lokasi obyek sengketa dan menemui
warga. Penyusup tersebut kemudian berbagi peran. Beberapa
orang secara terbuka mengaku sebagai orang suruhan pihak Rudy,
dua orang lainnya mengaku sebagai pengacara dan dua orang lagi
mengaku sebagai orang yang bisa membantu untuk bernegosiasi
dengan pihak Rudy terkait dengan besaran biaya ganti rugi yang
dikehendaki warga. Para penyusup tersebut bertugas untuk
mengintimidasi dan menghasut warga agar mau meninggalkan/
mengosongkan tanah obyek sengketa. Upaya ini kemudian
gagal dan tidak berlanjut setelah LBH Makassar mulai rutin
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melakukan pendidikan/penyuluhan hukum dan beberapa aktivis
ORNOP pendamping lainnya telah intens melakukan rapat-rapat
konsolidasi. (Lebih lanjut, lihat Bab 3)
Membuka peluang negosiasi dan mediasi untuk memperoleh
data obyek tanah dan identitas warga yang tinggal di atasnya. Dalam
kasus ini, pihak penggugat melalui orang-orangnya yang menyusup
menggulirkan isu tentang adanya biaya ganti rugi pengosongan
dan membuka terjadinya negosiasi dan mediasi untuk meminta
data berupa daftar identitas warga dan luas masing-masing tanah
yang dikuasai. Data tersebut kemudian diketahui dimanfaatkan
oleh Rudy untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan
ditarik menjadi tergugat dalam gugatan perdata nantinya. Identitas
pihak yang menguasai sengketa atau tergugat adalah salah satu
syarat yang sangat penting guna memenuhi prosedur mengajukan
gugatan secara keperdataan. Upaya ini ternyata berhasil dilakukan
oleh pihak penggugat karena saat itu warga dan para pendamping
lainnya belum mendeteksi maksud tersembunyi dari pihak
penggugat.
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Penguatan dan Penyuluhan LBH Makassar
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3
Membangun Gerakan Rakyat
TURUN dari pete-pete sepulang dari kantor Polresta Makassar
Timur, sebagian warga mulai menangis. Mereka takut dan bingung
tak akan memiliki tempat tinggal lagi. Dalam kekalutan itu mereka
membuat langkah yang tepat: mereka berkumpul di rumah salah
seorang warga. Mereka mulai mengoganisir diri untuk bersatu
dan menyusun strategi melawan balik. Pertama-tama mereka
bersepakat untuk tetap bertahan di tanah masing-masing. Mereka
berdiskusi soal penggusuran yang akan dilakukan pihak Rudy. Saat
itulah mereka kemudian memulai menimbang-nimbang cara apa
yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan tanah mereka.
Beberapa warga pada dasarnya telah mengalami penggusuran
sebelumnya. Sebelum tinggal di Kassi-Kassi, mereka adalah
korban penggusuran di sejumlah lokasi di Makassar, salah satunya
penggusuran Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Makassar. Kasus
Karuwisi adalah sengketa tanah yang terjadi sejak 1996 hingga
2000-an. Kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Makassar tahun
1996. Meskipun sempat dinyatakan status-quo pada tahun 1998
atas intervensi Ketua Komnas HAM pada waktu itu, Baharuddin
Lopa, akan tetapi keputusan Pengadilan Negeri Makassar dan
Mahkamah Agung menjadi dasar tindakan pengosongan lokasi

seluas 700 m², secara paksa oleh petugas PN dibantu kepolisian.
Intimidasi dan aksi penculikan sempat mewarnai insiden ini
hingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan untuk pindah
dengan ganti rugi yang tidak seberapa.
Sore hari itu juga, seorang warga yang sebelumnya pernah
digusur di Karuwisi datang ke kolong rumah seorang ibu lainnya.
Di sana dia bercerita tentang bagaimana dulu mereka mempunyai
pendamping dari ORNOP untuk menolak penggusuran. Para
pendamping itu tidak meminta bayaran, katanya. Dia menyebutkan
seorang pengacara dari LBH Makassar yang sebelumnya menjadi
kuasa hukum waktu tanah mereka berkasus di kawasan Karuwisi.
Dia mengusulkan agar warga juga melapor ke ORNOP untuk
membantu mereka mempertahankan tanah. Warga setuju dengan
usul tersebut. Mereka mulai saling memberi informasi tentang
rencana tersebut.

KOTAK 2
Inspirasi dari Mereka yang Pernah Tergusur

Ibu Salma adalah salah satu korban penggusuran Karuwisi
yang kemudian berpindah tempat ke Kassi-Kassi. Sialnya,
penggusuran terus menguntit keluarganya. Tanah yang saat
itu mereka tempati harus terancam direbut lagi. Demikian
pula dengan Ibu Hamida yang sebelumnya membeli tanah di
lokasi dekat area sengketa harus siap berpindah lokasi. Seorang
makelar tanah yang mencoba menghasut warga untuk segera
pindah menyatakan bahwa tanah yang dibeli adalah tanah milik
Rudy. Situasi sempat menegang ketika dia tetap berpendirian
bahwa ia menempati tanah dari hasil pembelian yang sah
sementara makelar tetap memaksanya untuk segera pindah.
Ibu Hamida yang merasa telah membeli tanah dengan sah dan
bersikukuh tidak mau pindah menjawab spontan menjawab
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“beruntungki itu pak, beli tanah lengkap dengan orang yang
tinggali.” Kalimat tersebut meluncur begitu saja seolah tidak
memperdulikan makelar yang semakin memaksa. Baginya,
ia tidak akan berpindah sejengkal pun dari tanahnya meski
ia harus berjuang mati-matian. Kalimat tersebut jawab taktis
penuh makna yang keluar dari mulut seorang ibu yang bingung
hendak ke mana lagi setelah tergusur dari tempatnya sekarang.
Pengalaman dari kasus penggusuran di berbagai tempat lain
serta ketakutan tidak tahu harus ke mana lagi setelah digusur
inilah yang kemudian membuka mata dan pikiran warga
untuk tetap mempertahankan tanah mereka. Mereka tidak
ingin tergusur lagi dari tanah yang mereka dapatkan dari hasil
keringat sendiri. Warga kemudian saling bertukar pikiran dan
meminta pandangan dari berbagai pihak terkait apa yang harus
mereka lakukan. Ibu Salma yang dianggap berpengalaman oleh
warga kemudian dipercaya untuk mencari dukungan dari pihak
luar terkait kasus yang sedang mereka hadapi.

Sore itu juga, sang makelar, Petta, berkunjung ke rumah
seorang warga, Ibu Salma, yang sebelumnya pernah tergusur di
Karuwisi. Sebelumnya Petta juga telah menemaninya ke kantor
polisi. Namun tidak diberi kesempatan bicara karena kepolisian
menganggap Petta bukan bagian warga yang tinggal di tanah
sengketa. Petta adalah kakak perempuan dari suami ibu Salma.
Bersama Petta, Ibu Salma, dan seorang warga perempuan lain,
berkunjung ke kantor LBH Makassar untuk bertemu staf yang dulu
membela mereka, namun staf tersebut sedang berada di Jakarta.
Mereka kemudian mendatangi Kantor PERAK (pendidikan Rakyat
Anti Korupsi) dan LAPAR (Lembaga Pendidikan Anak Rakyat).
Demikianlah, tiga perempuan itu telah memulai kerja yang akan
berlanjut hingga tiga tahun ke depan, menggalang pendukung
untuk advokasi sengketa tanah Kassi-Kassi.
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Di kantor LAPAR mereka akhirnya bertemu direktur LAPAR
saat itu, yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Di kantor
LAPAR, Ibu Salma diminta bercerita tentang asal muasal tanah
yang dibelinya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Salma,
LAPAR meminta agar keesokan harinya warga lain juga diajak serta
ke kantor LAPAR. Malamnya, Ibu Salma bertemu dengan salah
satu pemimpin warga dan memberitahukan hasil pertemuannya
dengan LAPAR. Mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan
warga dan beramai-ramai ke kantor LAPAR.
Hari itu, sekitar 30 orang warga dengan berjalan kaki dan
sebagian lagi menggunakan kendaraan roda dua mendatangi
kantor LAPAR di Jalan Toddoppuli No. 6. Saat itu ada lebih 60 KK
yang tinggal diatas tanah tersebut. Hanya ada dua orang warga
yang tak minta pendampingan pada ORNOP, yaitu “Pak Ustad”
dan “Pak Polisi”. Di Kantor LAPAR mereka disambut oleh Direktur
LAPAR dan beberapa orang lainnya. Di sana mereka membahas
strategi yang akan dilakukan warga untuk tetap bertahan di tanah
mereka.
Bagian ini hendak memotret fenomena perlawanan terorganisir
warga atas perampasan ruang hidup berupa tanah yang mereka
tempati. Secara khusus, bagian ini akan memaparkan kemunculan
dan perjalanan organisasi rakyat, PERKASI, yang menghadapi
pengklaim tanah mereka di Kassi-kassi. serta bagaimana
perlawanan mereka membesar dan mendapat dukungan berbagai
organisasi, termasuk ORNOP dan organisasi kemahasiswaan.

PERKASI: Kerja Kolektif Melawan Mafia Tanah
Memulai Pengorganisasian
BERBEKAL kontak dari proses advokasi yang dilakukan
sebelumnya oleh korban penggusuran Karuwisi, warga KassiKassi membentuk kontak jaringan dengan beberapa ORNOP yang
mendampingi mereka. Dua organisasi awal yang mendampingi
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mereka adalah Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) dan
Lembaga Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR). Keduanya bukan
lembaga baru di Makassar, beberapa pegiatnya berfokus pada isu
masyarakat miskin kota dan korban penggusuran di Kota Makassar
yang memungkinkan persentuhan mereka dengan korban-korban
penggusuran di beberapa lokasi di Makassar. Pertemuan dengan
beberapa pegiat dari lembaga inilah yang kemudian menginisiasi
kehendak untuk berjuang mempertahankan tanah sengketa di
Kassi-Kassi melalui sebuah organisasi rakyat.
Warga memahami situasi yang mereka hadapi saat itu tidak
mungkin dihadapi sendiri-sendiri. Pertemuan demi pertemuan
mulai dilaksanakan, inisiasi untuk terus mencari dukungan dari
pihak luar semakin membesar. Di awal proses kasus, perhatian
warga dan pendamping didominasi oleh upaya untuk memetakan
aktor-aktor yang dipandang mampu menjadi bagian dari melawan
gugatan Rudy. Sembari terus mengumpulkan bukti-bukti
kepemilikan tanah oleh warga, para pendamping terus mencari
celah untuk bisa memperbesar dukungan. Warga dan pendamping
kemudian membagi tugas: sebagian bekerja mencari dukungan
dan sebagian lagi mengumpulkan dokumen-dokumen penting
yang bisa membuktikan kepemilikan tanah oleh warga secara sah.
Melihat ruwetnya kasus yang sedang dihadapi, para pendamping
kemudian bersepakat untuk memperluas aliansi advokasi ke
beberapa lembaga. Pilihan jatuh kepada LBH Makassar yang
dipandang cakap menjadi aktor penting dalam perjuangan di aspek
hukumnya. Pertemuan awal dengan perwakilan LBH Makassar
menyepakati bahwa mereka secara bersama menggeser fokus
perjuangan ke jalur litigasi sembari tetap memperkuat kerja-kerja
non-litigasi. Terkait usaha di jalur hukum juga bukanlah perkara
mudah bagi warga dan pendamping. Sebelumnya, warga KassiKassi sempat mengalami penipuan oleh oknum yang mengaku
sebagai pengacara dengan meminta bayaran Rp 20.000,- per
keluarga. Oknum ini kelak kemudian dikenal sebagai bagian dari
pihak penggugat.
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LBH Makassar kemudian dipercaya sebagai tim kuasa
hukum warga penghuni tanah sengketa Kassi-Kassi (selanjutnya
warga Kassi-Kassi). LBH Makassar kemudian membentuk tim
kuasa hukum yang beranggotakan enam advokat yaitu M. Hasbi
Abdullah, Irwan Muin, Anwar, Abdul Azis, Abd. Muttalib, dan
Haswandy Andy Mas. Tidak membutuhkan waktu lama bagi tim
kuasa hukum untuk mulai menyusun jawaban atas gugatan yang
dilayangkan kepada warga Kassi-Kassi dengan menyatakan bahwa
gugatan kepada warga kabur dan tidak memilik dasar hukum yang
jelas. (Lebih lengkap mengenai proses litigasi ini lihat Bab 4)
Bergabungnya LBH Makassar bersama KPRM dan LAPAR
menjadi titik mula dari membesarnya dukungan terhadap
perjuangan warga Kassi-Kassi. Komunikasi antar-organisasi terus
menggelinding, beberapa lembaga aliansi serupa diajak bergabung,
di antaranya Walhi Sulawesi Selatan, Kontras Sulawesi, Pendidikan
Rakyat Anti Korupsi (PERAK) serta beberapa organisasi massa
dan individu. Hubungan antar-organisasi ini juga rupanya berjalin
dengan kedekatan personal, sebab sebagian pegiat ini berteman
ataupun awalnya berasal dari organisasi yang sama. Hal ini
membantu jalannya komunikasi yang lebih efektif.
Berlangsungnya rapat demi rapat untuk mengkonsolidasi
gerakan, dibarengi upaya untuk memenuhi panggilan hukum,
menciptakan kepadatan waktu yang luar biasa bagi warga—
mereka menjadi sangat sibuk. Namun itu tidak menyurutkan
semangat warga. Setiap malam pertemuan semakin intensif di
rumah salah satu warga yang letaknya berada di ujung setapak
menuju lokasi tanah sengketa. Rumah tersebut adalah milik Dg.
Nyonri. Dg. Nyonri adalah salah satu warga yang mendiami lokasi
sengketa tersebut sejak sekitar 1980-an. Ketika itu lokasi tersebut
masih dikelilingi oleh rawa-rawa dan ilalang. Kelak rumah milik
Dg. Nyonri inilah yang kemudian menjadi posko berkumpulnya
warga dan pendamping untuk membicarakan agenda-agenda yang
harus dijalankan.
Sebuah lonceng yang terbuat batang besi bekas milik warga
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diletakkan di depan rumah Dg. Nyonri untuk memberi tanda
kepada warga setiap pertemuan akan dimulai. Lonceng sengaja
dipasang untuk memudahkan memanggil seluruh warga tanah
sengketa jika hendak berkumpul. Tidak terhitung jumlah
pertemuan formal maupun informal guna membahas masalah
gawat yang sedang dihadapi warga. Mereka terus berkonsolidasi,
sebagian warga juga terus berkeliling untuk mencari kontak
lembaga guna mendukung perjuangan mereka.
Puncak pertemuan warga di tahap itu terjadi pada Rabu, 6
September 2006. Sekitar 450 orang dari 63 KK yang bermukim di
lokasi sengketa, bersama para pendamping dari berbagai lembaga,
menyepakati terbentuknya sebuah organisasi perjuangan untuk
kasus korban penggusuran Kassi-Kassi. Organisasi tersebut
awalnya bernama Persatuan Warga Kassi-Kassi (PERWAKAS),
beberapa hari berselang berganti nama menjadi Persatuan Warga
Kassi-Kassi (PERKASI).
PERKASI terbentuk untuk menjawab kebutuhan manajemen
dalam menjalankan perjuangan, meskipun dengan struktur yang
masih seadanya. PERKASI dianggap sebagai alat yang mampu
merapihkan tahapan perjuangan yang sedang dan akan dijalankan
warga guna mempertahankan tanah milik mereka. Dg. Nyonri
kemudian ditunjuk sebagai ketua, bersama beberapa warga lain dia
mengisi struktur organisasi dan menjalankan konsolidasi warga.
Dg. Nyonri yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan sikap
tegas dipercaya untuk bisa membangun pondasi awal organisasi,
dimulai dengan mengambil tugas bersama-sama pendamping
mencatat kebutuhan, baik berupa berkas maupun kebutuhan
organisasional lainnya.
Sebagaimana layaknya organisasi baru, upaya menemukan
bentuk serta penyesuaian pandangan mengiringi perkembangan
PERKASI. Tidak jarang muncul riak dalam organisasi, Dg. Nyonri
selaku ketua harus bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan
tersebut. Penguatan organisasi mengalami langkah maju dengan
diadakannya Musyawarah Besar untuk menyusun Anggaran
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Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pemilihan Ketua baru.
Proses ini berlangsung secara demokratis beberapa bulan setelah
terbentuknya PERKASI. Dg Musu kemudian dipercaya sebagai
Ketua PERKASI bersama struktur organisasi yang diisi oleh warga
lainnya. Musyawarah Besar PERKASI kedua kelak berlangsung
pada Februari 2011.
Kehadiran organisasi PERKASI inilah yang memberikan
pembelajaran kepada warga tentang betapa pentingnya persatuan
dan pengambilan keputusan organisasi secara demokratis. Setiap
kebijakan dan agenda perlawanan didiskusikan bersama-sama
dengan tetap menempatkan pandangan warga sebagai fokus utama.
Sejumlah warga kemudian belajar (kembali) mengurus organisasi.
Ibu Salam, misalnya, ditunjuk sebagai bendahara yang kemudian
disepakati untuk memungut iuran dari warga untuk keperluan
organisasi seperti biaya rapat, biaya aksi dan biaya konsumsi.

Menggalang Dukungan
USAI pembentukan PERKASI, agenda organisasi mulai disusun
secara bersama. Pemetaan terhadap agenda pendampingan
untuk kerja advokasi, baik di jalur litigasi dan non-litigasi, mulai
diatur sedemikian rupa untuk bisa memaksimalkan usaha untuk
memenangkan gugatan. Berbekal kontak jaringan yang sudah
ada, beberapa warga dan pendamping kembali dibagi ke dalam
beberapa tim untuk mulai melakukan ‘roadshow’. Istilah ‘roadshow’
digunakan warga dan pendamping untuk menamai kegiatan
berkeliling kampus dan organisasi yang dipandang bisa menjadi
bagian dari perjuangan yang tengah berlangsung. Langkah ini
bertujuan menggalang solidaritas dari berbagai organisasi dan
mengkampanyekan situasi yang sedang mereka hadapi. Fase ini
dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan penting dalam upaya
pengorganisasian dan menggalang dukungan yang lebih luas bagi
perlawanan PERKASI.
Sebelumnya dukungan bagi perjuangan PERKASI masih
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bersifat terbatas pada kelompok pendamping saja. Organisasiorganisasi pendamping dan individu yang terlibat bersepakat
untuk mendorong adanya upaya memperluas jaringan advokasi
dengan menguatkan model komunikasi personal antar-perwakilan
organisasi. Walhi Sulawesi Selatan yang saat itu memiliki kedekatan
dengan beberapa lembaga mahasiswa segera memperkenalkan
kasus ini kepada lembaga-lembaga mahasiswa di sejumlah kampus,
juga kepada organsasi-organisasi luar kampus yang dijalankan
para mahasiswa. Upaya inilah yang menjadi pintu masuk lembagalembaga kampus, yang kemudian juga memainkan peran penting
dalam kasus ini.
Salah satu catatan menarik pada titik ini adalah adanya
“kebiasaan” membawa kasus-kasus yang berkaitan dengan
kebijakan negara ataupun yang melibatkan aktor bermodal besar
ke dalam kampus. Pada saat itu, komunikasi antara ORNOP dan
lembaga mahasiswa tidak cukup intensif. Hubungan organisasi
kampus dan ORNOP juga seringkali mengalami pasang surut
mengikuti perkembangan politik kota yang cukup pesat. Akan
tetapi masih adanya rasa kepercayaan terhadap organisasi
mahasiswa oleh organisasi rakyat adalah hal penting yang harus
dilihat sebagai keberhasilan memunculkan solidaritas massa.
Proses memunculkan solidaritas massa menjadi kunci
utama untuk menjelaskan bahwa aktivitas advokasi yang sedang
dibangun ini bukanlah aktivitas politik kampus yang didorong oleh
semangat perjuangan moral semata. Akan tetapi lebih jauh kepada
perjuangan yang berangkat dari analisa obyektif terhadap situasi
ekonomi politik yang lebih besar yang sedang berlangsung dan
memiliki implikasi terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat,
terutama warga miskin kota yang terancam tergusur dari tanahnya
oleh aktor berkekuatan modal besar.
Situasi gerakan mahasiswa di berbagai kampus saat kasus
Kassi-Kassi bergulir bisa dikatakan sedang berada dalam
masa bergairah. Gerakan mahasiswa Makassar sedang gencar
melakukan konsolidasi mengusung isu komersialisasi pendidikan,
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Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang dipandang sebagai bentuk
komersialisasi dan diskriminasi terhadap akses pendidikan.
Gerakan ini mampu menciptakan militansi mahasiswa di
sejumlah kampus di Makassar. Beberapa aliansi gerakan kampus
yang cukup besar ialah Gerakan Mahasiswa Makassar Tolak BHP
(GERAM Tolak BHP) dan Komite Aksi Cabut UU BHP (KACAU
BHP). Kasus ini kemudian akhirnya disepakati sebagai isu yang
harus didukung secara luas. Pada konteks ini, mengarahkan isu
tentang potensi penggusuran warga Kassi-Kassi ke dalam gerakan
mahasiswa Makassar yang sedang bergeliat adalah langkah politik
yang tepat oleh warga dan para pendamping.
Persiapan roadshow dimulai dengan mendata lembagalembaga yang bisa diajak bergabung, terutama lembaga-lembaga
kampus di Makassar. Warga dan pendamping yang ditugaskan
untuk menjalankan roadshow berkewajiban mengkampanyekan isu
penggusuran yang dialami warga Kassi-Kassi. Mereka mendatangi
antara lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri
Makassar (UNM), BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin,
Unit Penerbitan & Penulisan Mahasiswa - Forum Studi Isu-Isu
Strategis (UPPM-Fosis) Universitas Muslim Indonesia, Marjinal
Community (Malcom) STIMIK dan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa
(UKPM) Universitas Hasanuddin. Kegiatan roadshow ini terus
dilakukan hingga barisan pendukung perjuangan warga KassiKassi semakin membesar.
Hasil kegiatan roadshow kemudian dibawa ke rapat konsolidasi
di WALHI Sulawesi Selatan, LBH Makassar serta di Posko PERKASI
di Kelurahan Kassi-Kassi untuk dicatat dan dibahas lebih jauh.
Pembahasan biasanya berkisar informasi perkembangan proses
gugatan, dukungan lembaga kampus yang terus bertambah hingga
dinamika internal PERKASI sendiri. Setiap malam, warga terus
berkumpul hingga larut malam demi mengetahui hasil kampanye
dan upaya perlawanan yang dilakukan setiap harinya. Masa-masa
awal inilah yang seringkali dikenang oleh warga sebagai masamasa yang mendorong munculnya rasa persatuan dan rasa senasib
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hingga rasa ingin berjuang bersama.
Dari upaya konsolidasi ini, terbentuklah aliansi gerakan
pendukung perlawanan warga Kassi-Kassi yang menyatakan
berkomitmen untuk mendampingi warga Kassi-Kassi hingga kasus
ini selesai. Aliansi gabungan ini kemudian dikenal sebagai “Koalisi
Masyarakat Sulawesi Selatan untuk Kasus Kassi-Kassi” (selanjutnya
disebut Koalisi).
Bermula dari pendampingan oleh segelintir lembaga,
PERKASI terus menggalang dukungan solidaritas dari setiap
aksi demostrasi ataupun 'roadshow' yang dilakukan. Keterlibatan
lembaga lain mulai berdatangan setelah serangkaian aksi solidaritas
juga dilaksanakan di berbagai kampus. Di Universitas Hasanuddin
misalnya, peran UKPM UNHAS dalam mengkampanyekan isu
Kassi-Kassi berhasil menarik sejumlah lembaga intra dan ekstra
kampus untuk bergabung. Demikian pula di beberapa kampus
lainnya, sejumlah mahasiswa yang menjabat di BEM UNM terus
pula bekerja di tingkatan lembaga fakultas hingga universitas.
Pada perjalanannya, tercatat sekitar enam puluh organisasi yang
bergabung, baik ORNOP, organisasi massa, organisasi intra kampus
maupun organisasi ekstra kampus. Bersama mereka mengusung
satu isu: melawan mafia tanah.
Berbagi Peran
SALAH satu hal yang menarik dalam proses advokasi kasus KassiKassi adalah bahwa semua lembaga yang terlibat memilih ruang
perannya masing-masing. Dalam konteks kampus misalnya,
organisasi kemahasiswaan menjadikan kasus ini sebagai bagian
dari program kerja organisasi masing-masing dengan berbagai
macam bentuk seperti “Pelatihan HAM dan Advokasi” berikut
beraneka macam pelatihan lain yang mengangkat isu Kassi-Kassi
sebagai contoh kasus dan digelar di lokasi sengketa atau Posko
Perjuangan dengan melibatkan mahasiswa dan warga sebagai
peserta. Dengan kata lain, warga Kassi-kassi menjadi tuan rumah,
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guru sekaligus peserta bagi proses-proses pendidikan warga.
Pada rentang 2007-2009, gerakan kampus menentang
penggusuran dan mafia tanah sangat marak dijumpai. Di beberapa
titik kampus, spanduk-spanduk berisi kecaman terhadap segala
bentuk penggusuran dan aktivitas mafia tanah terpasang di
berbagai titik-titik vital kampus. Spanduk atau baliho besar hasil
karya mahasiswa itu terpasang tidak hanya dalam momentum
tertentu seperti Hari Buruh, Hari Tani atau Hari Bumi tetapi juga
pada setiap momen tertentu guna merespons gerak mafia tanah
di Makassar. Hal ini hendak menunjukkan bahwa isu tanah dan
persoalan sosial lainnya telah menjadi bagian dari isu utama
gerakan mahasiswa saat itu.
Gerakan kampus seolah tidak kehabisan energi untuk
terus mengkampanyekan isu sengketa tanah Kassi-Kassi.
Tercatat serangkaian kegiatan kampus selalu mengudang warga
sebagai peserta atau menuturkan kesaksian (testimony) dalam
berbagai kegiatan. Warga biasanya diberikan kesempatan untuk
membeberkan pengalaman mereka, beserta ruang diskusi
untuk mengeksplorasi kasus yang mereka hadapi. Misalnya saat
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan
Komisi Yudisial menggelar seminar, warga Kassi-kassi diberikan
kesempatan menuturkan kesaksian dan menyampaikan situasi
hukum yang sedang mereka hadapi.
Demikian pula dengan organisasi lainnya seperti LBH
Makassar yang melibatkan warga dalam berbagai kegiatan seperti
Pelatihan Paralegal dan Seminar mengenai Peran Masyarakat
dalam Memberantas Mafia Peradilan. Selain itu, ORNOP yang
tergabung dalam Koalisi seperti WALHI juga melakukan pelatihan
keterampilan daur ulang sampah seperti mengolah sampah plastik
menjadi kerajinan tas dan perabot rumah tangga lainnya.
Lebih jauh, setiap tindakan atau langkah advokasi yang akan
dikerjakan dimusyawarahkan terlebih dahulu secara terbuka
dengan semua anggota koalisi dan selanjutnya masing-masing
anggota koalisi diberikan peran dan fungsi yang sama pentingnya.
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Pembagian peran yang dimaksud, misalnya LBH Makassar,
beberapa warga dan ORNOP lain (WALHI dan Kontras) anggota
koalisi bersama-sama melakukan investigasi dan pengumpulan
alat bukti, untuk kemudian dianalisis oleh Tim Advokat dari LBH
Makassar, lalu hasilnya dibagikan kepada anggota koalisi lain,
termasuk para warga/tergugat. Selanjutnya, hasil analisis tersebut
dijadikan bahan kampanye yang dikemas dengan isu “Lawan Mafia
Tanah dan Mafia Peradilan”.
Selanjutnya para mahasiswa selalu mengambil peran terdepan
dalam melakukan aksi-aksi demontrasi untuk mengkampanyekan
isu “Mafia Tanah” dan “Mafia Peradilan” dalam kasus ini. Demikian
pula, di setiap persidangan warga senantiasa hadir untuk melihat
langsung jalannya proses persidangan yang digelar di Pengadilan,
dan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat
diketahui oleh warga dan anggota koalisi, untuk selanjutnya
dibahas demi menentukan langkah-langkah advokasi selanjutnya.
Situasi ini menujukkan bahwa sebuah kerja kolektif yang baik
adalah yang memiliki pembagian kerja dan prakarsa dari setiap
pihak yang terlibat. Para warga dan pendamping percaya bahwa
persoalan kampanye dan mendorong isu menjadi perhatian publik
guna mendapatkan dukungan hingga mencapai kemenangan pada
dasarnya adalah persoalan yang membutuhkan solidaritas serta
upaya kolektif dari berbagai pihak.

Merancang Strategi Advokasi
SEJARAH penegakan hukum di Indonesia sering kali
memperlihatkan secara nyata adegan penegakan hukum yang tidak
jujur dan tidak berkeadilan terhadap rakyat kecil. Mereka seringkali
menjadi pihak yang dirugikan dan pemilik modal menjadi pihak
yang diuntungkan. Kasus yang dihadapi oleh warga Kassi-kassi
ini menjadi contoh bagaimana ketimpangan terus dijaga ketika
kelompok warga yang buta hukum dan tidak memiliki kemampuan
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ekonomi dalam pengurusan sertifikat selalu berhadapan dengan
pemilik modal yang mengandalkan kelimpahan untuk mengubah
situasi.
Melihat kasus yang dihadapi warga Kassi-Kassi ini tampak
sebagai sengketa kepemilikan lahan antara warga miskin kota
dengan oknum pengusaha yang dapat disebut sebagai pemilik
modal. Karena itu, mereka layak mendapatkan bantuan hukum
agar dapat memeroleh keadilan. Untuk itu, dibutuhkan satu
kekuatan besar serta strategi aksi yang benar sehingga kasus yang
dihadapi oleh warga Kassi-Kassi mendapatkan dukungan yang
semakin luas.
Strategi perjuangan dan pengorganisasian yang disusun dalam
agenda advokasi menjadi penting untuk digaris bawahi. Bagian ini
akan menguraikan secara singkat strategi aksi dan tahapan yang
ditempuh oleh warga dan koalisi.
Aksi Massa dan Perjuangan Kolektif
TANGGAL 11 September 2007, hakim Pengadilan Negeri
Makassar memutuskan bahwa sebidang tanah di Kelurahan Kassikassi yang digugat oleh Pengusaha tanah, dimenangkan oleh
warga Kassi-Kassi. Rasa haru dan bahagia tampak menyelimuti
warga, pendamping dan mahasiswa yang memadati gedung dan
pelataran parkir PN Makassar. Di tepi Jalan R. A. Kartini, lokasi PN
Makassar, ratusan kendaraan hampir menutup seluruh ruas jalan.
Perjuangan warga Kassi-Kassi akhirnya membuahkan hasil.
Untuk sementara waktu, masyarakat bisa bernafas lega, tanah yang
mereka tempati batal diambil alih. Untuk di hari itu, PERKASI
dan koalisi telah berhasil melalui jalan terjal perjuangan untuk
mempertahankan tanah warga Kassi-Kassi setelah serangkaian aksi
turun ke jalan, mendatangi lembaga dan melakukan aksi massa
secara besar-besaran. Aksi massa berupa longmarch, demostrasi di
berbagai lembaga dan di kantor pihak penggugat hingga pengajian
bersama di Pengadilan Negeri Makassar adalah sederet agenda
perjuangan yang dilakukan oleh warga.
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Di sela-sela usaha litigasi yang ditempuh oleh warga KassiKassi dan koalisi. Kegiatan mobilisasi massa yang dilakukan warga
juga tidak kalah pentingnya. Selain aksi dengan isu Kassi-Kassi itu
sendiri, PERKASI dan koalisi juga aktif terlibat dalam beberapa aksi
besar bersama aliansi lain yang ada di Makassar ataupun juga di
luar daerah. Sampai hari ini, PERKASI masih menjadi bagian dari
salah satu aliansi yaitu Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan.
Pada fase inilah militansi warga Kassi-Kassi tampak dengan jelas,
bahwa mereka akan bertahan dan berjuang dengan PERKASI.
Aksi dan mobilisasi massa seperti ini diyakini pendamping dan
warga memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan gerakan
yang sedang dibangun, bukan hanya terkait jumlah massa yang
mampu dimunculkan akan tetapi juga berkaitan momentum yang
bisa dipakai agar isu Kassi-Kassi terus digaungkan.
Dari sekian aksi massa yang pernah dilakukan oleh PERKASI
bersama koalisi, aksi demostrasi di depan Hotel Clarion memiliki
dimensi tersendiri yang cukup penting diperhatikan. Tanggal 3
September 2007, ratusan warga Kassi-Kassi yang didominasi oleh
ibu-ibu dan anak-anak mendatangi Hotel Clarion, lokasi Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung berlangsung. Bagir Manan yang
saat itu menjabat sebagai Ketua MA adalah sosok yang hendak
ditemui oleh warga untuk menyuarakan isu terkait mafia peradilan.
Saat itu, isu ini dipandang sebagai salah satu hambatan dalam proses
peradilan yang sehat bagi warga korban penggusuran terutama
kasus yang sedang dihadapi oleh warga Kassi-Kassi. Dampaknya,
sengketa tanah Kassi-Kassi kembali mendapat perhatian media
massa dan pihak Pengadilan Negeri Makassar.
Gagasan tentang unjuk rasa selama Rapat Kerja Mahkamah
Agung bermula dari pertemuan dengan Muhammad Busyro
Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial, di kantor LBH Makassar
pada 21 Agustus 2007. Kedatangan Busyro Muqoddas membawa
keterangan tentang akan berlangsungnya Rapat Kerja Mahkamah
Agung yang dipusatkan di Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri
Makassar bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Momen ini
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tidak dilewatkan begitu saja, warga dan pendamping sedari pagi
hari sudah mulai berdatangan untuk melakukan orasi di depan
Hotel Clarion yang sudah dijaga oleh pihak keamanan hotel dan
Kepolisian Makassar Timur.
Isu Mafia Peradilan saat itu mencuat bersama maraknya
ketimpangan dalam proses penyelesaian kasus yang dihadapi
warga seperti kasus penggusuran dan sengketa tanah terutama
yang sedang ditangani oleh LBH Makassar. Warga Kassi-Kassi
bersama anggota Koalisi bergabung dengan puluhan massa aksi.
Menariknya, yang ingin mereka mempertanyakan secara langsung
kepada Bagir Manan bukan hanya tentang kasus tanah di KassiKassi antara 28 KK warga dengan pengusaha Rudy, tetapi juga
tentang kasus sengketa tanah di Bonto Duri yang melibatkan
152 KK dengan seorang pengembang dan kasus meninggalnya
siswa SMU 1 Sungguminasa. Di sini tampak kemampuan untuk
mengembangkan koalisi sekaligus memperluas solidaritas antarwarga pencari keadilan. Meski isu ini sempat dibantah oleh pihak
PN Makassar, tetap saja mereka tidak mampu membendung
perhatian publik mengenai praktik mafia peradilan di Indonesia.
Bersama meluasnya koalisi antar-warga pencari keadilan,
momentum Raker MA dan mobilisasi massa bisa dikatakan
berhasil menarik perhatian publik. Sejak pukul 10.00 pagi,
ratusan massa unjuk rasa menujukkan solidaritas dan kekuatan
mereka dalam koalisi. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak
keamanan mulai melakukan tindakan represif terhadap massa
aksi. Enam mahasiswa dan pendamping dari KPRM dan WALHI
tertangkap ketika kericuhan terjadi, sementara strategi aksi dengan
memposisikan para ibu-ibu warga dan anak-anak Kassi-Kassi di
baris depan tidak mampu menahan tindakan represif aparat. Pukul
12.30, mahasiswa dan pendamping yang tertangkap diangkut
dengan mobil tahanan menuju Polresta Makassar Timur. Mereka
dituduh melakukan tindakan melawan hukum karena telah
menghina MA. Aksi ini baru berakhir pada pukul 19.30 setelah
upaya pembubaran terus dilakukan oleh aparat keamanan.
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Strategi menarik lain yang dijalankan oleh koalisi bersama
warga adalah picketing, atau demonstrasi di tempat yang dapat
memberi tekanan kepada pihak lawan (Penggugat). Hari Rabu,
29 Agustus 2007, aksi massa PERKASI bersama Koalisi kembali
bergerak. Pukul 10.00 WITA, sekitar 300 orang warga KassiKassi bersama organsiasi Koalisi berkonvoi dari Monumen
Mandala lalu dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Makassar hingga
berakhir jalan Andi Pangerang Pettarani, tepat di depan sebuah
showroom perusahaan penjualan otomotif milik Penggugat. Aksi
menegangkan sempat mewarnai aksi di depan showroom tersebut,
warga yang merasa marah terus berorasi di depan pagar yang
sudah ditutup lebih dulu oleh karyawan perusahaan sesaat setelah
melihat kedatangan warga. Kedatangan warga bersama massa
koalisi berhasil menarik perhatian warga yang melewati jalan Andi
Pangerang Pettarani dan sekaligus mampu memberikan tekanan
politik kepada pihak penggugat. Bagi warga Kassi-Kassi, kalau
pihak Penggugat telah berani mengganggu kehidupan mereka,
maka warga juga bisa melakukan hal yang sama dengan efek
kerugian yang lebih besar.
Aksi lain yang juga menarik untuk dipaparkan ialah aksi
longmarch menuju Pengadilan Negeri Makassar sehari sebelum
pembacaan putusan gugatan dibacakan dan dilanjutkan dengan
pendudukan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Warga KassiKassi bersama mahasiswa tumpah ruah dijalan sembari terus
berorasi. Sehari sebelum pembacaan putusan, aksi massa KassiKassi dan mahasiswa dilakukan guna memberikan tekanan
politik kepada pihak Penggugat. Meski warga seringkali mendapat
cibiran dari berbagai orang terutama dari pihak Pengadilan Negeri
Makassar sendiri terkait kehadiran mereka di lokasi persidangan
akan tetapi tidak meruntuhkan semangat warga. Kalimat cibiran
semisal “datang mi lagi warga, tidak capek kah kalian?” keluar
dari mulut pegawai ataupun warga yang kebetulan juga berada di
Pengadilan Negeri Makassar menjadi akrab bagi warga Kassi-Kassi.
Puncaknya, pada 10 September 2007 yang menjadi tampak berbeda
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bagi warga Kassi-Kassi, mereka sedang menunggu satu keputusan
penting dalam hidup mereka. Sore menjelang di area pekarangan
Pengadilan Negeri Makassar, warga semakin bertambah banyak.
Beberapa di antara mereka datang bersama anak kecil. Sejumlah
ibu membawa anak mereka yang belum cukup setahun, berikut
bekal makanan ke lokasi aksi, sebab mereka berencana menginap
di Pengadilan Negeri Makkassar untuk menunggu keputusan
dibacakan. Massa aksi melewati malam dengan membentuk
majelis pengajian kecil-kecilan. Warga serasa hendak menujukkan
bahwa kuasa Tuhan akan menjadi penuntun mereka.
Keesokan harinya, tanggal 11 September 2007, aksi pendudukan
terus berlangsung. Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam
Koalisi Masyarakat untuk Kasus Kassi-Kassi terus bertambah, 60
lembaga yang tergabung terus memobilisasi massanya. Berbagai
varian aksi yang dibawakan oleh massa aksi semakin menambah
semarak aksi pendudukan ini, mulai dari orasi politik, teatrikal,
hingga penyerahan simbol penderitaan masyarakat yang terancam
tergusur. Seorang gadis kecil mendapatkan perhatian massa ketika
ia berdiri di atas podium orasi sambil bercerita tentang ke mana
mereka harus pergi jika tanahnya diambil alih.
Upaya mereka tidak sia-sia. Gugatan terhadap warga KassiKassi dimenangkan oleh warga. Mereka tidak dapat membendung
rasa haru dan bahagianya ketika putusan dibacakan. Kuasa hukum
penggugat tidak tampak di ruang sidang padahal sebelumnya
mereka sempat terlihat di kantor Pengadilan Negeri untuk kasus
yang berbeda. Tidak sedikit warga yang bersyujud syukur atas
satu kemenangan ini, “tidak jadi ji ki tergusur!” (kita tidak jadi
tergusur!) adalah kalimat pendek yang terus keluar dari mulut
warga. Sorak warga dan massa aksi lain menjadi penutup hari yang
indah bagi mereka pada tanggal 11 September 2007.
Akhirnya mereka bisa bernafas lega.
Tetapi itu tidak berlangsung lama. Upaya banding pihak
Rudy kepada Pengadilan Tinggi Makassar terjadi segera setelah
hari itu. Warga kembali harus bertarung. Menanggapi itu, warga
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PERKASI bersama pendamping kembali menyusun strategi untuk
bisa bertahan melawan gugatan Rudy. Bagi kalangan pendamping
sendiri, satu tugas kembali menanti yaitu bagaimana menjaga
persatuan dan sikap optimisme warga untuk terus berjuang.
Melihat aksi massa dan kerja kolektif yang dilakukan oleh warga
dan pendamping dalam koalisi, mereka masih percaya bahwa
harapan atas kemenangan masih tetap menyala.
Ketika proses litigasi bergulir di tingkat Mahkamah Agung, pada
2008, para pegiat mahasiswa dan ORNOP tetap terus melakukan
aksi unjuk rasa di depan show room milik Rudy (penggugat) dan
melancarkan berbagai aksi kampanye dan agitasi yang dikemas
menjadi tagline ”Lawan Mafia Tanah dan ”Stop Mafia Peradilan”.
Salah satu upaya agitasi yang dilakukan oleh pendamping dari
unsur Mahasiswa adalah membuat baliho besar yang bertuliskan
”Mahasiswa Makassar versus Rudy dalam sengketa Tanah KassiKassi, Mahasiswa bersama warga mempertahankan tanah KassiKassi”. Sementara itu, beberapa organisasi kemahasiswaan intrakampus baik Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM Universitas
maupun UKM, juga aktif melaksanakan program kerja di lokasi
obyek sengketa. Mereka menyelenggarakan pelbagai kegiatan
seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan advokasi, kursus
bahasa inggris dan matematika untuk masyarakat Kassi-Kassi.
Kampanye Media dan Sosialisasi
KETIKA isu sengketa tanah Kassi-Kassi mencuat ke publik,
berita-berita mengenai kasus ini sangat minim. Warga dan
pendamping pun pada dasarnya selama proses perjuangan ini tidak
mendudukkan kampanye melalui media sebagai agenda pokok. Hal
ini bisa dipahami karena saat itu media sosial dan model kampanye
kreatif lainnya masih sangat terbatas daya aksesnya. Tidak banyak
yang bisa mengambil peran sebagai pekerja kampanye media dan
sosialiasi. Sebaliknya, kalaupun ada berita tentang kasus KassiKassi, ini dapat ditelusuri dari keaktifan para wartawan untuk
mencari berita.
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Rentang 5 tahun perjuangan masyarakat Kassi-Kassi,
kampanye media lebih mirip barang yang langka. Kecenderungan
untuk melakukan aksi massa secara terus menerus menyita tenaga
warga dan pendamping sehingga tidak ada yang mampu bertugas
untuk bekerja di jalur kampanye media. Hanya ada beberapa
catatan terkait upaya menggalang dukungan melalui roadshow
media di berbagai stasiun televisi maupun radio-radio lokal yang
ada di Makassar.
Salah satunya ialah undangan talkshow di radio yang
menghadirkan LBH Makassar dan warga Kassi-Kassi. Sayangnya
tidak ada satupun dari pihak akademisi yang bersedia ketika
diminta oleh pendamping dari koalisi untuk menjadi bagian dari
talkshow ini. Selebihnya, berita di beberapa koran-koran lokal
Makassar yang mengangkat berita berserta foto-foto terkait aksi
di Hotel Clarion atau di Pengadilan Negeri Makassar masih bisa
dijumpai meski dengan porsi berita serta ulasan yang minim.
Konsolidisasi Kerja Tiga Jalur Advokasi
MENGURAI hubungan antara warga dan para pendamping yang
terlibat dalam satu advokasi kasus adalah satu sisi yang menarik
untuk dikemukakan. Setelah bergabungnya LBH Makassar ke
dalam proses pendampingan, banyak dari agenda kemudian
difokuskan pada upaya mendukung advokasi di jalur peradilan
atau litigasi. Meski begitu, peralihan fokus ini tidak berarti saluran
advokasi lain seperti kampanye aksi massa dan tekanan politis
menjadi tidak penting, seluruh jalur advokasi saling membutuhkan
dalam gerakan ini.
Rapat konsolidasi selepas sholat Isya berlangsung nyaris setiap
hari selama proses perjuangan, sejak akhir 2006 hingga tahun
kemenangan pertamanya di Pengadilan Negeri Makassar, pada
tanggal 11 September 2007. Di masa-masa awal, para pengurus
PERKASI bersama pendamping terus mendiskusikan tentang
apakah warga yakin untuk memilih berjuang sementara beberapa
warga sudah memilih untuk menerima ganti rugi dan angkat kaki
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dari lokasi tanah sengketa. Diskusi tentang upaya untuk terus
memupuk pengetahuan warga yang berhubungan dengan proses
advokasi juga mulai dibicarakan, dan ini ditautkan dengan kegiatankegiatan pelatihan dan pendidikan politik kepada warga KassiKassi, baik melalui kegiatan formal maupun kegiatan informal.
Selain itu, proses pemetaan deretan masalah warga juga dilakukan,
semisal hambatan personal atau ganjalan dari keluarga selama
mereka berjuang, dan jumlah kekuatan warga yang bertahan jika
terjadi tindak penggusuran secara tiba-tiba. Singkatnya, seluruh
hambatan (atau potensi hambatan) dalam gerakan yang dapat
terpikirkan oleh mereka, diangkat untuk dibicarakan bersama.
Pilihan strategi “bertahan” pasif sempat mejadi pilihan utama
warga dan pendamping. Mereka hanya akan bereaksi hanya ketika
pihak penggugat kembali datang ke lokasi untuk menghasut
warga segera pindah atau jika warga kembali dipanggil oleh pihak
kepolisan. Saat itu memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh
warga selain tetap berdiam di lokasi sengketa. Setelah bergabungnya
LBH Makassar dan kemudian mengarahkan strategi perjuangan
pada jalur litigasi, terjadi perubahan pola advokasi yang dulunya
bersifat passif menjadi lebih aktif untuk menggalang dukungan
guna menunjang proses upaya memenangkan proses peradilan.
Setelah menyatakan komitmen bersama untuk memenangkan
gugatan yang diajukan oleh Rudy, perhatian warga dan pendamping
terus diarahkan untuk bisa mendukung upaya tersebut. Rapat
semakin diintensifkan, sebuah papan tripleks dipasang di posko
untuk menampilkan perkembangan kasus dan agenda yang
sedang berlangsung. Perkembangan kasus, sejauh mana dukungan
lembaga, jadwal bertugas roadshow, hingga informasi iuran rutin
warga mengisi papan informasi tersebut. Dg. Nyonri mengisahkan
papan tersebut dibuat bersama oleh warga untuk bisa menjadi
media informasi bagi warga anggota PERKASI. Secara tidak
langsung perubahan ini menciptakan model tatakelola organisasi
yang transparan dan bertanggunggugat (accountable).
Dg. Nyonri menceritakan bagaimana di awal kasus ini
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bergulir beragam cara dilakukan untuk bisa menghadapi gugatan
pihak Rudy. Mereka telah melakukan lobi dengan beberapa
lembaga negara seperti DPRD dan Pemerintah Kota, yang
sering kali berakhir dengan upaya mediasi yang mengedepankan
kepentingan pihak penggugat. Ini mereka lakukan di tengah
kepanikan dan perpecahan ketika sebagian warga telah mengambil
uang kompensasi pindah atau ‘ganti rugi’. Bahkan di sana-sini
kepasrahan bahwa akhirnya mereka akan kehilangan tanah.
Persis di momen genting inilah perubahan terjadi. Kuasa
hukum warga, dalam hal ini LBH Makassar, mulai dapat
meyakinkan warga untuk menghentikan segala bentuk kegiatan
yang mengarah pada penyerahan tanah, yaitu upaya mendesakkan
diterimanya ganti rugi (yang layak sekalipun). Fokus utama mereka
kemudian berbelok menjadi bagaimana memenangkan sengketa
di pengadilan sehingga warga kembali bisa menempati tanah
mereka dengan tenang. Maka dimulailah fase konsolidasi untuk
fokus kepada gugatan hukum. Ini terjadi menjelang penghujung
tahun 2006, dan perubahan ini direspons positif oleh warga dan
pendamping.
Perkembangan konsolidasi ini berlanjut dengan pembuatan
kesepakatan tentang posisi LBH Makassar dalam proses litigasi
kasus sengketa tanah. Sebelum proses persidangan perdata dimulai,
pada 2 Februari 2007, para warga yang kelak menjadi tergugat
mendatangi kantor LBH Makassar untuk memberitahukan dan
memohon bantuan hukum di LBH Makassar terkait adanya
gugatanpenggugat tersebut. Pada tahap inilah Direktur LBH
Makassar menggunakan momen kehadiran warga (para tergugat)
dan beberapa pendamping untuk menyampaikan syarat dan
rekomendasi dari LBH Makassar untuk melancarkan agenda
advokasi warga (lihat KOTAK 3). Momen ini juga menjadi penanda
bersatunya strategi gerakan organisasi-organisasi pendamping
yang sebelumnya masih terpilah antara yang ingin menempuh jalur
hukum yang panjang dengan yang hendak melakukan tekanantekanan lewat aksi langsung.
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Rekomendasi ini kemudian menjadi panduan bagi LBH
Makassar bersama para aktivis pendamping lain dalam menjalankan
proses litigasi kasus ini, khususnya dalam mensinergikan upaya
advokasi di ranah Litigasi dengan advokasi di ranah non-Litigasi.

KOTAK 3
Syarat-syarat Sebelum LBH Makassar menjadi
Kuasa Hukum Warga Kassi-Kassi
 LBH Makassar selaku Kuasa Hukum warga yang secara
legal-formal adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib warga sehingga akan mengambil
peran-peran pada sisi depan (front-line) dalam
advokasi kasus ini. Dengan demikian, segala bentuk
pertemuan-pertemuan dengan pihak penggugat atau
kuasanya maupun dengan pihak ketiga lainnya harus
sepengetahuan dan dihadiri oleh LBH Makassar.
 Pintu informasi terkait perkembangan penanganan
kasus ini menjadi satu yakni LBH Makassar, yang akan
diberitahukan kepada warga dan pendamping lainnya.
Hal ini penting agar informasi tidak lagi simpang siur
dan berdampak terhadap kepanikan dan ketidakjelasan
sikap warga.
 Kepada para organisasi pendamping lainnya diharapkan
melakukan aktivitas yang dapat bersinergi dengan
dengan agenda advokasi melalui jalur pengadilan
(litigasi) yang diperankan oleh LBH Makassar.

Selanjutnya, kerja mendukung proses litigasi dilanjutkan
dengan proses politik dan penggalangan dukungan. Dalam konteks
ini, salah satu yang cukup penting adalah bahwa setiap bukti-bukti
hukum yang baru ditemukan, kemudian diolah oleh warga dan
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pendamping yang bertugas untuk menganalisa lalu mengusahakan
hasilnya dikampanyekan oleh koalisi. Proses ini berlangsung untuk
kurun waktu yang cukup lama, mengingat proses persidangan
yang dihadapi oleh warga pun cukup rumit (tentang proses
persidangan, lihat BAB 4). Beberapa kali penundaan sidang harus
diajukan untuk menambah waktu bagi tim pekerja hukum untuk
menemukan bukti baru yang bisa menguatkan di persidangan dan
untuk dikampanyekan oleh pegiat gerakan lain.
Seluruh kerja kolaboratif ini menunjukkan bagaimana jalur
advokasi yuridiksi (litigasi) tidak dapat berdiri sendiri, selalu
dibutuhkan jalur advokasi lain untuk mendukungnya agar
dapat berhasil. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi yang
dijalankan oleh koalisi dengan melakukan pengorganisasian dan
penggalangan dukungan memperlihatkan keberhasilannya ketika
proses peradilan mendapatkan dukungan sejak dari pengumpulan
dokumen hingga melancarkan kampanye publik. Demikian
pula, proses politik seperti tekanan kepada Pengadilan Negeri
untuk menjalankan prosedur persidangan dengan baik juga terus
berlangsung ketika diperlukan. Warga tidak dengan sendirinya
dapat berkumpul untuk berbagi tugas lalu mengerjakan semua yang
dibutuhkan untuk menyokong proses peradilan tanpa didahului
dan diiringi oleh proses pengorganisasian yang intensif. Sebaliknya
proses-proses pengorganisasian akan membentur tembok hukum
yang kukuh tanpa proses-proses yuridiksi dan politis.
Ini akan kita lihat pada Bab selanjutnya yang memaparkan
secara lebih terperinci proses peradilan dari tingkat Pengadilan
Negeri hingga Mahkamah Agung.
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Aksi PERKASI dengan Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan
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4
Advokasi di Jalur Peradilan
PADA 28 Oktober 2006 warga sepakat memberi surat kuasa kepada
dua orang mengaku sebagai pengacara. Sebelumnya, dua orang itu
mendatangi warga dan menyatakan bersedia menjadi pendamping
hukum bagi warga dalam kasus sengketa tanah itu, termasuk
mendampingi warga melewati pemanggilan-pemanggilan dari
Polresta Makassar Timur. Warga yang tengah merasa terancam,
mengingat intimidasi yang terus berlangsung lewat pemanggilan
Polres maupun intimidasi lapangan, dengan senang hati menerima
tawaran tersebut. Pada kenyataannya, ketika Kuasa Menjual
diperiksa di Polresta Makassar Timur, pengacara tersebut malah
membujuk sekaligus mengintimidasi agar ia menandatangani
surat pernyataan telah melakukan kekeliruan menjual tanah milik
Rudy, dan bukan tanah dari ahli waris yang menyerahkan surat
Kuasa Menjual kepadanya.
Ini merupakan modus operandi (pola tindakan yang kerap
kali muncul) dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan
pengusaha melawan sekelompok warga di satu kawasan. Tugas
para penyusup ini, selain berperan menekan Kuasa Menjual agar
mengakui kesalahannya, juga untuk menekan warga pembeli
menyerahkan tanah, serta mengumpulkan data keluarga-

keluarga yang menempati tanah itu yang dapat digunakan untuk
menyusun gugatan yang memenuhi ‘syarat formil gugatan’ serta
memungkinkan tersusunnya data akurat yang sangat membantu
untuk memenangkan gugatan (lihat di bawah).
Selain itu, bujukan dan intimidasi langsung terus berlanjut di
lapangan untuk menekan warga menyerahkan tanah mereka dengan
‘uang kompensasi pindah’. Upaya ini cukup berhasil sehingga
pada awal November 2006 sebagian warga telah menerima uang
kompensasi dan mengosongkan tanah mereka. Peluang ini segera
dimanfaatkan pihak pengusaha untuk mematok tanah-tanah yang
telah ditinggalkan untuk segera melakukan penimbunan, tanda
bahwa sebuah pembangunan akan segera dimulai. Tetapi warga
tidak tinggal diam. Mereka mencegah dengan mencabut patok
tanah-tanah yang akan diurug itu.
Pada November 2006 dua orang warga dipanggil ke Polresta
Makassar Timur untuk sebuah pemeriksaan. Satu perkembangan
terjadi saat itu, dua warga tersebut sudah didampingi oleh
kuasa hukum dari LBH Makassar. Dua organisasi yang menjadi
pendamping awal warga, LAPAR dan KPRM, telah menghubungi
LBH Makassar untuk membantu kasus pidana warga beberapa hari
sebelumnya—29 Oktober 2006.
Pemeriksaan itu menunjukkan pola khas yang juga dialami
Kuasa Menjual sebelumnya. Mereka bukan diperiksa untuk
menjelaskan perkara tanah yang, menurut pelapor, telah mencabut
patok-patok tanah yang dipancang pihak pelapor setelah berhasil
membuat sekitar 30 keluarga menyerahkan tanah dan menerima
‘uang kompensasi pindah’. Kedua warga itu lebih banyak menerima
intimidasi untuk menyerahkan tanah yang mereka tempati dan
menerima ‘uang kompensasi pindah’ dari pihak pelapor. Melihat
perkembangan situasi yang tidak menguntungkan bagi terlapor,
pihak LBH Makassar, menyatakan kepada penyidik:
“Menurut kami kasus ini sangat jelas bukan kasus pidana
melainkan kasus perdata, karena terkait sengketa kepemilikan
57

dan terdapat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan
penyidik kepolisian. LBH Makassar telah selesai menyusun
surat pengaduan terkait tindakan penyidik dalam kasus ini.
Karena itu, jika kasus ini terus dipaksakan untuk dilanjutkan
maka dengan sangat menyesal LBH Makassar terpaksa akan
mengirimkan surat pengaduan tersebut kepada Mabes Polri
dan instansi berwenang lainnya.”
Mendengar penjelasan LBH Makassar, pihak penyidik
menyatakan: “Kami segera pelajari kembali hasil pemeriksaan
sementara kami. Jika memang kasus ini tidak terdapat cukup bukti
adanya dugaan tindak pidana, maka tentunya kami tidak akan
melanjutkan dan menyarankan kepada pelapor untuk menempuh
upaya hukum secara perdata.”
Setelah hari itu, warga tidak pernah lagi memperoleh
surat panggilan dari kepolisian sehubungan dengan sengketa
tanah tersebut, namun upaya Rudy tidak terhenti. Pihak Rudy
melayangkan surat somasi kepada warga yang bertahan untuk segera
mengosongkan tanah, dan jika somasi tersebut tidak diindahkan
maka pihaknya mengancam akan melakukan pengosongan secara
paksa. Namun upaya tersebut tidak diindahkan warga.
Akhirnya pada 22 Januari 2007, pihak penggugat melalui kuasa
hukumnya dari kantor advokat/konsultan hukumnya, mengajukan
gugatan perdata (pengosongan tanah) kepada 28 orang warga
Kassi-Kassi sebagai tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri
Makassar. Para Tergugat, 28 orang warga Kassi-Kassi, seluruhnya
masih bertahan di atas tanah obyek sengketa.
Dengan gugatan itu kedua belah pihak melangkah memasuki
sebuah proses perkara yang baru akan berakhir setelah melewati
15 kali persidangan, selama hampir 9 bulan (Januari - September
2007), di Pengadilan Negeri Makassar. Sengketa ini kemudian
berlanjut lewat banding penggugat ke Pengadilan Tinggi, hingga
akhirnya kasasi di Mahkamah Agung. Keseluruhan proses dari
pengajuan gugatan di PN Makassar sampai keluarnya keputusan
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di Mahkamah Agung, yang menolak kasasi pihak penggugat,
berlangsung selama lebih dari 4 tahun.
GAMBAR 1 Persidangan Kasus Kassi-Kassi di Pengadilan
Negeri Makassar sampai Mahkamah Agung
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Persidangan di PN Makassar
MENYUSUL dilayangkannya surat gugatan pihak penggugat,
proses persidangan dimulai pada 20 Februari 2007 dengan agenda
mediasi, yang segera menemui jalan buntu. Ini cukup wajar karena
sebelumnya sudah dua kali diadakan mediasi di luar jalur litigasi,
yaitu pertemuan dua pihak yang dimediasi oleh DPRD Makassar
dan Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada
bulan Oktober 2006. Kedua proses mediasi itu tidak menghasilkan
mufakat karena berlangsung berat sebelah. Ketika di DPRD,
misalnya, yang terjadi pihak DPRD memberi sedikit sekali peluang
bagi pihak warga dan pendamping mereka untuk menyampaikan
argumen. Sementara mediasi-mediasi itu berlangsung pula
intimidasi terhadap warga yang membuat mufakat sulit dicapai.
Tahap persidangan berikutnya adalah persidangan dengan
masing-masing pihak mengajukan argumen dan tanggapan. Ini
dimulai dengan pembacaan gugatan, lalu disusul jawaban oleh
pihak tergugat, kemudian sidang pembacaan tanggapan atas
jawaban pihak tergugat (Replik), akhirnya tanggapan balik pihak
tergugat atas replik penggugat (Duplik). Empat sidang ini melewati
rentang sebulan lebih (1 Maret- 5 April).
Pada tahap selanjutnya, serangkaian sidang diselenggarakan
untuk proses pembuktian, berupa pemeriksaan bukti-bukti
tertulis (surat) yang menyokong rentetan argumen yang telah
disampaikan masing-masing pihak. Di tahap ini LBH Makasssar
mendapatkan salah satu bukti dengan cukup sulit, yaitu Rincik
Tanah Persil. Dokumen ini merupakan salah satu bukti kunci.
Bukti ini telah disita Penyidik Polresta Makassar Timur pada saat
proses kriminalisasi terhadap ahli waris Dg. Nuntung berlangsung.
Pada tahap ini, persidangan berlangsung sejak pertengahan April
hingga tanggal 14 Juni.
Proses selanjutnya adalah sidang pemeriksaan saksi-saksi.
Pada tahap ini pihak tergugat materiil (Warga Kassi-Kassi) dan
Koalisi pendukung mendesak agar persidangan diselenggarakan
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di ruang sidang dan bukan di ruang hakim sebagaimana yang
terjadi pada tahap persidangan sebelumnya perkara ini. Akibat
desakan itu, dua kali persidangan dengan agenda pemeriksaan
saksi dilaksanakan di ruang sidang, pada 28 Juni 2007 dan 12 Juli
2007. Dalam persidangan ini, yang didengarkan keterangannnya
sebagai saksi adalah Petta (Kuasa Menjual), Dg. Bata (suami dari
Alm. Dg. Tarring, Kuasa Menjual) dan Dg. Tata (salah seorang Ahli
Waris dari Dg. Nuntung).
Dalam persidangan perkara ini, saksi Petta, Dg. Bata dan Dg.
Tata pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa obyek tanah
sengketa awalnya adalah tanah adat milik Alm. Karaeng berdasakan
bukti surat Rincik Tanah Persil seluas 4,25 ha, atas nama Karaeng.
Tanah itu kemudian diwariskan kepada cucunya, berdasarkan
Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah Ujung Pandang, pada tahun 1979.
Surat ini menyebutkan bahwa Dg. Nuntung adalah cucu Karaeng
yang berhak atas sebagian harta kakeknya. Diperkuat pula dengan
adanya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Tanah (SPPT) tersebut
yang tercatat atas nama Daeng Nuntung. Berdasarkan bukti
tersebut, Dg. Nuntung kemudian memberikan kuasa kepada
saksi Petta untuk menjual kepada sebagian warga (tergugat) dan
sebagian tanah dijual kepada Dg. Tarring yang kemudian dijual
lagi kepada warga/Tergugat lainnya.
Dalam persidangan hari itu kuasa hukum penggugat
mengajukan ‘Surat Pernyataan’ tertanggal 28 September 2006 yang
di dalamnya terdapat tandatangan para saksi. Menanggapi surat
tersebut, masing-masing saksi pada pokoknya menyatakan bahwa
Surat Pernyataan tersebut mereka tandatangani di Kantor Polresta
Makassar Timur secara terpaksa tanpa terlebih dahulu membaca
isi surat pernyataan tersebut. Ini terjadi karena saat itu para saksi,
Petta dan Dg. Bata diancam akan dimasukkan dalam sel tahanan
jika tidak mendandatangani surat tersebut. Bahkan saksi Dg. Tata,
lebih lanjut membeberkan kesaksiannya bahwa ketika memenuhi
panggilan Polresta Makassar Timur, saat baru tiba dan masuk di
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ruang pemeriksaan, ia langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan
sebelum diperiksa dan memberikan keterangan. Padahal saat
itu ia sementara menjalani ibadah puasa Ramadhan. Beberapa
jam kemudian, ia dikeluarkan dari sel tahanan dan langsung
diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut
tanpa diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu.
Muatan pokok Surat Pernyataan itu adalah: para saksi,
termasuk para Ahli Waris lainnya dari Dg. Nuntung mengakui
bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah milik Rudy berdasarkan
Sertifikat Hak Milik, dan mengakui bersalah serta keliru telah
menempatkan bukti kepemilikan Surat Rincik atas nama Karaeng,
dengan menjual lokasi tanah tersebut secara kapling.
Sidang hari itu mengakhiri tahap persidangan pembuktian.
Kemudian berlanjut dengan agenda persidangan pembacaan dan
penyerahan kesimpulan pada tanggal 24 Juli 2007dan tanggal
16 Agustus 2007 diagendakan persidangan pembacaan putusan
Majelis Hakim.
Dengan rampungnya tahap persidangan penyerahan
kesimpulan dan menyambut datangnya sidang pembacaan putusan
oleh Majelis Hakim, perluasan jaringan advokasi dan rapat-rapat
konsolidasi antara LBH Makassar dengan para pegiat pendamping
(ORNOP dan Mahasiswa) semakin intensif dilakukan untuk
mengevaluasi seluruh proses persidangan yang telah berlangsung
dan mengukur peluang kemenangan bagi warga. Dalam salah satu
rapat konsolidasi ini mencuatkan beberapa kejanggalan proses
persidangan, antara lain: persidangan tidak pernah digelar secara
terbuka di ruang sidang melainkan di ruang hakim dan tidak
pernah dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, penundaan sidang di
luar persidangan oleh Ketua Majelis Hakim yang tidak beralasan,
dan tidak dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat.
Diskusi paling alot muncul ketika membahas tentang tidak
dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat. Padahal saat proses
persidangan masih dalam tahap pengajuan bukti surat, LBH
Makassar selaku kuasa hukum tergugat telah menanyakan
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kepada hakim mengenai waktu pelaksanaan Sidang Pemeriksaan
Setempat. Hakim yang menyidangkan perkara saat itu juga telah
memberitahukan kuasa hukum penggugat untuk mempersiapkan
biaya pemeriksaan setempat. Kuasa hukum penggugat pun
telah menjawab bahwa “Kami akan berkoordinasi lebih dahulu
dengan Penggugat Prinsipal (Rudy).” Namun hingga persidangan
menjelang pembacaan putusan, sidang Pemeriksaan Setempat
tidak pernah dilaksanakan.
Rapat-rapat koalisi untuk menilai beberapa kesalahan
prosedur yang merugikan pihak tergugat, menghasilkan beberapa
langkah untuk membalikkan keadaan. Salah satunya dengan
melayangkan permohonan kepada Mahkamah Agung, Komisi
Yudisial dan Pengadilan Tinggi untuk mengawasi persidangan
perkara ini karena terdapat beberapa kejanggalan dan tidak sesuai
prosedur hukum, khususnya terkait tidak dilaksanakannya sidang
Pemeriksaan Setempat, yaitu sidang yang dilangsungkan di lokasi
tanah obyek sengketa untuk melihat kesesuaian bukti-bukti dengan
situasi tanah obyek perkara.
Desakan ini membuahkan hasil, Sidang Pemeriksaan Setempat
berlangsung pada 16 Agustus 2007. Perubahan agenda sidang hari
itu, sedianya adalah sidang pembacaan putusan menjadi sidang
pemeriksaan setempat, tidak dapat dilepaskan dari banyaknya
surat protes dan permohonan pengawasan yang dilayangkan oleh
lembaga/organisasi kemahasiswaan dan ORNOP yang memantau
proses persidangan kasus ini. Salah satu poin surat protes adalah
tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7
Tahun 2001.
Pukul 10.00 WITA, di ruang sidang PN Makassar, sidang
Pemeriksaan Setempat dibuka oleh Majelis Hakim yang berjumlah
tiga orang, dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum dari Penggugat dan
Tim Kuasa Hukum Para Tergugat (LBH Makassar). Setelah sidang
dibuka, sekitar pukul 11.00 WITA, Majelis Hakim, Panitera
Pengganti dan tim Kuasa Hukum Para Pihak langsung menuju
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lokasi tanah obyek sengketa yang berada di Jalan Beringin I.
Setiba di lokasi, Majelis Hakim langsung memberikan penjelasan
kepada para pihak yang hadir, termasuk pemerintah setempat
(Kepala Kelurahan Kassi-Kassi), mengenai maksud dan tujuan
dilaksanakannya sidang setempat. Panitera Pengganti kemudian
mengelilingi obyek sengketa sambil melakukan pengamatan dan
membuat gambar sketsa termasuk menghitung jumlah rumah
yang masih berdiri di atas tanah obyek sengketa.
Sidang Pemeriksaan Setempat berlangsung hingga pukul 12.30
WITA. Sebelum sidang ditutup, Majelis Hakim menjadwalkan
persidangan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2007, dengan
agenda pembacaan putusan majelis hakim.
Berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat ini,
terungkap beberapa fakta yang menguatkan posisi hukum warga
(para tergugat), antara lain: Pertama, alat bukti penggugat berupa
Surat Keterangan Lurah Kassi-Kassi, tertanggal 21 Juli 2006 (saat
Sidang Pemeriksaan Setempat pejabatnya telah diganti), yang pada
pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh warga
adalah tanah milik Rudy adalah keterangan yang tidak memiliki
dasar secara administrasi. Sebab Lurah Kassi-Kassi yang menjabat
saat itu memberi keterangan dihadapan Majelis Hakim bahwa: “Ia
sama sekali tidak mengetahui persoalan tanah yang disengketakan,
karena di Kantor Kelurahan Kassi-Kassi tidak tersimpan arsip
atau berkas tanah yang berkaitan dengan obyek tanah yang
disengketakan”. Dengan demikian, keterangan mantan Lurah yang
dijadikan sebagai alat bukti oleh Rudy, merupakan keterangan
yang keliru dan sama sekali tidak mempunyai dasar pembuktian.
Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara luas dan
batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan dan Bukti
Sertifikat Penggugat dengan luas dan batas-batas tanah hasil
pemeriksaan setempat. Ketiga, terdapat perbedaan antara jumlah
orang yang digugat dalam surat gugatannya dengan jumlah rumah/
orang yang menguasai tanah obyek sengketa. Dalam gugatan
terdapat sebanyak 28 orang Tergugat sedangkan jumlah warga/
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rumah yang berada dalam lokasi tanah adalah sebanyak 35 rumah.
Persidangan Setempat ini memang membalikkan posisi secara
signifikan. Tetapi warga dan para pendamping tidak diam menunggu
hingga persidangan terakhir dengan agenda pembacaan Putusan.
Ini cukup beralasan karena sidang terakhir ini kembali mengalami
penundaan (dari jadwal 30 Agustus 2007), karena alasan yang
kurang jelas bagi pihak tergugat. Karena itu, jalur advokasi oleh
Koalisi Pendukung di luar persidangan terus dilancarkan dengan
melakukan rangkaian aksi diantaranya melakukan pendudukan
di depan PN Makassar untuk terus memantau situasi pengadilan
dan memanfaatkan beberapa momentum penting yang terlaksana
saat itu antara lain kunjungan Busyro Muqaddas (Ketua Komisi
Yudisial) di kantor LBH Makassar yang digunakan oleh warga
(tergugat) dan koalisi pendukung untuk melaporkan kejanggalan
proses persidangan dan memohon pengawasan serta pelaksanaan
Rakernas Mahkamah Agung RI yang dimanfaatkan oleh koalisi
pendukung untuk bertemu langsung dengan Bagir Manan
(Ketua Mahkamah Agung) guna melaporkan kejanggalan proses
persidangan perkara ini.
Seluruh rangkaian jalur advokasi di luar persidangan
membuahkan hasil. Persidangan terakhir digelar pada 11 September
2007, sekitar pukul 09.30 WITA, dipimpin secara lengkap oleh
3 orang Majelis Hakim dan dihadiri oleh LBH Makassar selaku
Kuasa Hukum Tergugat. Pihak Kuasa Hukum Penggugat dianggap
tidak hadir, meskipun sebelum persidangan berlangsung salah
seorang anggota tim Kuasa Hukum Penggugat terlihat berada di
Pengadilan Negeri Makassar. Putusan yang dibacakan oleh Majelis
Hakim memenangkan pihak warga Kassi-Kassi, para tergugat.
Alasannya antara lain penggugat tidak mengikutkan seluruh
penghuni tanah obyek sengketa sebagai pihak tergugat, dan
penggugat tidak melibatkan para ahli waris tanah itu (berdasarkan
bukti-bukti surat) sebagai Tergugat. Selain itu, berdasarkan buktibukti surat yang diajukan para tergugat dan hasil Pemeriksaan
Setempat (16 Agustus 2007), terungkap pula fakta bahwa gugatan
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penggugat ’salah obyek’ (error in objecto). Artinya, pertama,
luas dan batas-batas tanah dalam gugatan berbeda dengan hasil
pemeriksaan setempat(merujuk sketsa obyek sengketa dan
sekitarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat). Kedua,
identitas tanah berbeda antara obyek tanah dalam gugatan
penggugat berdasarkan Surat Hak Milik tahun 2006 dengan obyek
tanah yang dikuasai oleh tergugat berdasarkan Surat Rincik Tanah
atas nama Karaeng.
Menjawab putusan tersebut, pihak penggugat mengajukan
banding, sebuah proses yang juga menampilkan beberapa
kejanggalan. LBH Makassar selaku kuasa hukum tergugat
menerima surat pemberitahuan banding dan surat panggilan
pemeriksaan Berkas Perkara yang dibawa oleh Jurusita Pengganti
PN Makassar pada 31 Januari 2008—lebih empat bulan setelah
putusan Pengadilan Tinggi Makassar dibacakan. Dalam surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tercatat bahwa ternyata
pihak Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan Banding
pada 12 November 2007, dua bulan setelah putusan dibacakan.
Padahal, surat putusan yang diterima LBH Makassar tanggal 24
Oktober menyebutkan, ”terhadap putusan ini kuasa penggugat
belum mengajukan banding,” sehingga mengesankan bahwa
pihak Penggugat telah menerima surat putusan itu sebelum LBH
Makassar, dan karenanya banding sudah harus diajukan oleh
Penggugat paling lambat empat belas hari setelah 24 Oktober,
atau 7 November 2007. Sesuai aturan yang berlaku, banding harus
diajukan selambat-lambatnya empat belas hari setelah pembacaan
putusan bila kuasa hukum penggugat hadir dalam persidangan.
Bila kuasa hukum Penggugat tidak hadir—pada kenyataannya
mereka sempat terlihat di PN Makassar pada hari pembacaan
putusan—banding harus diajukan paling lambat empatbelas hari
setelah mereka menerima surat putusan.
Memang, pada 24 Oktober 2007 itu, ketika LBH Makassar
menanyakan tentang kepastian diterimanya Surat Putusan oleh
Penggugat, panitera dan Jurusita PN Makassar tidak dapat
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memberikan jawaban pasti—panitera meminta LBH Makassar
menanyakan kepada Jurusita yang ternyata tidak masuk kantor
hari itu. Tetapi, 24 Oktober 2007 adalah 43 hari setelah putusan
dibacakan dan Surat Putusan yang diterima LBH Makassar
mengesankan bahwa kuasa hukum penggugat juga telah
menerima surat putusan tersebut. Sehingga sangat beralasan jika
LBH Makassar menduga bahwa penggugat sudah tidak akan
mengajukan banding.
Pada 12 Februari 2008 LBH Makassar, selaku kuasa hukum
tergugat, menerima surat pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Februari
2008, diantar langsung oleh Jurusita Pengganti PN Makassar.
Dua hari kemudian LBH Makassar mendatangi PN Makassar
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di
hadapan Panitera Muda Perdata. Pada saat itulah baru diketahui
secara pasti bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menerima dan
menandatangani surat pemberitahuan putusan pada tanggal 2
November 2007.
Keterangan itu kian memperjelas kejanggalan prosedur yang
telah terjadi. LBH Makassar semakin kuat menduga bahwa surat
pemberitahuan surat putusan dan akta pernyataan banding dari
pihak penggugat sangat beraroma rekayasa. Sulit diterima akal
sehat jika surat pemberitahuan putusan baru diterima pihak
Penggugat/Pembanding pada 2 Nopember 2007, nyaris dua bulan
dari tanggal sidang pembacaan putusan, sementara jarak antara
PN Makassar (Jl. Kartini No. 18-23 Makassar) dengan kantor
Kuasa Hukum Penggugat (Jalan A. P. Pettarani Makassar) hanya
merentang sekitar 8 Kilometer. Demikian pula, sulit diterima
bila Akta Banding yang ditandatangani pihak penggugat pada 12
November 2007, sementara Jurusita Pengganti baru menyampaikan
surat pemberitahuan banding kepada Kuasa Hukum dari Para
Tergugat/Terbanding pada 31 Januari 2008. Padahal jarak antara
PN Makassar dengan kantor LBH Makassar (selaku kuasa Hukum
Para Tergugat/Terbanding) di Jalan Macan No. 47 Makassar hanya
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terpaut sekira 6 Km. Artinya, surat pemberitahuan banding itu
membutuhkan 80 hari untuk menempuh jarak sejauh 6 kilometer!
Atas kejanggalan tersebut, akhirnya warga dan para
pendamping (koalisi) kembali melakukan aksi protes atas tindakan
Kepaniteraan PN Makassar yang diduga telah melakukan malaadministrasi atas surat pemberitahuan putusan dalam perkara ini.
Tetapi proses hukum tetap harus berjalan. Pada 29 Februari
2008, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra
Memori Banding (tanggapan terhadap Memori Banding
Penggugat/Pembanding) tertanggal 28 Februari 2008. Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar kemudian mengeluarkan Surat
Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara pada 14 Maret 2008. Selanjutnya selama
proses persidangan tingkat banding berlangsung di Pengadilan
Tinggi Makassar, LBH Makassar secara intensif melakukan
pemantauan proses persidangan dengan mendatangi Pengadilan
Tinggi Makassar dan menanyakan perkembangan proses
persidangan kepada Panitera Muda Perdata. Di sini pun ditemukan
kejadian menarik: Panitera Muda Perdata di Pengadilan Tinggi
Makassar menyatakan bahwa ia dilarang memberitahukan siapa
saja Majelis Hakim yang menangani perkara ini, alasannya agar
tidak diintervensi.
Sementara aksi-aksi di luar proses litigasi terus berlangsung.
Demonstrasi-demonstrasi berlangsung di kantor Pengadilan
Tinggi Makassar dan toko (showroom) milik Rudy.
Pada 2 Mei 2008, LBH Makassar memperoleh informasi di
Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perkara perdata antara Rudy
(Penggugat/Pembanding) melawan warga Kassi-Kassi (Tergugat/
Terbanding) telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 April
2008. Pokok amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Makassar. Artinya, banding ditolak dan warga Kassi-Kassi
kembali menang. Dua setengah bulan kemudian, pada 17 Juli 2008,
kabar itu akhirnya menjadi kenyataan. LBH Makassar menerima
surat pemberitahan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang
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sekali lagi memenangkan warga Kassi-Kassi.
Menghadapi putusan ini, pihak pengguggat ternyata belum
patah arang. Tanggal 31 Juli 2008, kuasa hukum penggugat
mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar
yang telah menguatkan putusan tingkat Pertama (PN Makassar).
Dua minggu kemudian, pada 13 Agustus, kuasa hukum penggugat
mengajukan Memori Kasasi ke PN Makassar. Lalu pada 21 Agustus
2008 LBH Makassar (kuasa hukum tergugat) menerima surat
Pemberitahuan Penyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang telah
diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, diantar langsung oleh
Jurusita PN Makassar.
Namun kuasa hukum tergugat saat itu melakukan keteledoran
karena tidak langsung membuat Kontra Memori Kasasi.1 Karena itu
para pendamping mengusahakan dan mengandalkan lebih banyak
pada upaya non-litigasi. LBH Makassar membuat naskah Surat
Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan
Ketat terhadap proses persidangan tingkat Kasasi yang ditujukan
kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI dan
Ketua Komisi Yudisial RI dan ditembuskan kepada Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut menjelaskan faktafakta yang telah terungkap selama proses persidangan di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding yang mengidikasikan adanya
pola-pola kerja Mafia Tanah dan sejumlah kesalahan prosedur
persidangan yang mengindikasikan adanya upaya praktik mafia
peradilan. Dengan kata lain, ketika advokasi di jalur litigasi sedang
terancam, koalisi melengkapinya dengan advokasi jalur ekstraKuasa Hukum Tergugat tidak membuat Kontra Memori Kasasi karena saat itu
penanggungjawab penanganan kasus Kassi-kassi masih sementara berada di Bogor untuk
mengikuti Pelatihan HAM yang diselenggrakan oleh Elsam. Penanggungjawab baru
mengetahui terkait adanya upaya hukum Kasasi oleh Penggugat dan adanya Memori Kasasi
pada saat telah berada di Makassar yakni pada tanggal 6 September 2008, sementara batas
waktu untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal
47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI adalah paling lambat 14
(empat belas) hari sejak menerima salinan Memori Kasasi atau paling lambat tanggal 3
September 2008
1
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litigasi (mekanisme pengaduan dan permohonan pengawasan):
memastikan penerapan aturan berjalan secara konsisten.
Surat itu kemudian disebarkan dan ditandatangani oleh
semua organisasi pendamping yang bergabung dalam koalisi baik
lembaga kemahasiswaan maupun ORNOP. Surat itu kemudian
dibawa langsung ke Jakarta oleh pendamping yang ketika itu
kebetulan menghadiri suatu kegiatan di Jakarta.
Sementara itu berlangsung pada pegiat mahasiswa dan
ORNOP tetap terus melakukan aksi unjuk rasa di depan show
room tempat usaha milik penggugat dan melakukan berbagai aksi
kampanye dan agitasi yang dikemas menjadi tagline ”Lawan Mafia
Tanah dan ”Stop Mafia Peradilan”.
Memasuki September 2008, berkas perkara telah dikirimkan
oleh Panitera PN Makassar kepada kepaniteraan Mahkamah Agung
RI. Pada April 2009, Warga Kassi-Kassi (Para Tergugat/ Termohon
Kasasi) menerima surat pemberitahuan Nomor Registrasi Perkara
di tingkat Kasasi yang dibawa langsung petugas pos. Dari surat
tersebut diperoleh informasi bahwa Berkas Perkara antara Rudy
(Penggugat/Pemohon Kasasi) melawan Jumaseng, Dkk (Tergugat/
Termohon Kasasi) telah diterima dan diregister di Mahkamah
Agung RI pada tanggal 18 Maret 2009.
Dalam rentang Mei 2009 hingga Februari 2010, LBH
Makassar mencari informasi perkembangan perkara. Ini dilakukan
dengan mengakses situs web kepaniteraan Mahkamah Agung
RI2 hampir setiap hari. Informasi juga ditelusuri ketika staf LBH
Makassar sedang mengikuti kegiatan di Jakarta, dengan langsung
mendatangi kantor Mahkamah Agung RI untuk menanyakan
perkembangan perkara. Bahkan pada setiap kali LBH Makassar
menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial
RI, LBH Makassar selalu menyempatkan diri untuk mengajukan
permohonan pengawasan proses persidangan terhadap kasus
tersebut kepada Komisi Yudisial RI.
2

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

70

Pada 23 Februari 2010, LBH Makassar selaku Kuasa Hukum
Tergugat mengakses situs info perkara Mahkamah Agung dan
mendapatkan keterangan bahwa perkara Kasasi sengketa perdata
tanah No.: 67 K/PDT/2009 telah diputus sejak tanggal 17 Februari
2010, dengan amar putusan : ”TOLAK”3.
Melihat informasi tersebut, LBH Makassar kembali
mengundang perwakilan warga dan tim inti organisasi pendamping
untuk melakukan rapat dan disepakati bahwa infomasi tersebut
untuk sementara tidak diberitahukan kepada warga lainnya agar
aktvitas berorganisasi tetap bergeliat berhubung masih banyak
agenda-agenda organisasi yang harus dijalankan. Salah satunya
adalah melakukan pengurusan penerbitan Akta-Jual Beli untuk
semua warga. Pada 18 Januari 2011, LBH Makassar kembali
mengakses situs info perkara Mahkamah Agung dan mendapatkan
informasi bahwa Berkas Perkara Kasasi sengketa perdata tanah
telah dikirim ke PN Makassar sejak tanggal 14 Januari 20114.
Akhirnya, tanggal 24 Februari 2011,LBH Makassar menerima surat
pemberitahuan putusan Kasasi secara resmi dari PN Makassar.

Bantuan Hukum Struktural
POSISI bantuan hukum dalam proses ini sangat penting mengingat
lemahnya pengetahuan warga akan posisi hukum dan sosial mereka
di hadapan pihak penggugat. Sehingga strategi bantuan advokasi
yang dikerjakan oleh koalisi dan warga harus bekerja di dalam dan
luar ranah litigasi. Dalam hal ini advokasi yang mereka kerjakan
menerapkan metode Bantuan Hukum Struktural, sebuah standar
layanan bantuan hukum yang diterapkan oleh para pekerja bantuan
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=374db89096c1-16c1-edd4-30323332
4
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=374db89096c1-16c1-edd4-30323332
3
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hukum dan advokat yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), termasuk LBH Makassar.
Metode ini secara garis besar mencakup upaya-upaya jalur
litigasi dan non-litigasi, menyasar bukan hanya pemenangan
kasus tetapi juga perbaikan prosedur dan kebijakan yang
terbentuk oleh struktur sosial yang timpang. (Lihat KOTAK 4)

KOTAK 4
Bantuan Hukum Struktural
Istilah Bantuan Hukum Struktural (BHS) diperkenalkan oleh
Prof. Paul Mudikdo, bertujuan membangun kesadaran hukum
masyarakat. Konsep ini terinspirasi “konsientisasi” (penyadaran)
Paulo Freire yang mengembangkan metode pendidikan
kaum tertindas”Pedagogy of the Oppressed” (1970). Cita-cita
konsep ini adalah agar kelompok sosial yang terpinggirkan
mampu mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan
mengubah struktur sosial yang penuh dengan ketimpangan
(unjust social structure’).
BHS merupakan istilah yang secara praktis sesungguhnya
telah dilaksanakan sejak awal berdirinya LBH. Sejak istilah
BHS diperkenalkan pada dekade1980-an, BHS kemudian
dikenal luas oleh komunitas hukum, terlebih lagi setelah Wakil
Presiden Adam Malik mensosialisasikannya pada tahun 1979 di
Kongres Himpunan Ahli-Ahli Ilmu Sosial di Manado. Seperti
yang dicatat Daniel S. Lev (2002) “LBH went much beyond
representation of indigent clients in civil and criminal matters to
address equally important issues of political legal change”. (“LBH
bukan sekadar mewakili klien di pengadilan dalam kasus
perdata dan pidana tetapi juga bertindak untuk mengatasi isuisu perubahan hukum secara politis yang sama pentingnya.”)
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Peran LBH pada saat itu mencakup : (1) pendampingan klien
di pengadilan (legal representation of the indigent clients’)—
litigasi individu atau litigasi kepentingan publik (public
interest litigation); (2) penguatan kelompok masyarakat yang
termarjinalkan melalui program-program penyadaran; (3)
berada di garis terdepan dalam mempersoalkan asumsi-asumsi
ideologis, konsep ketatanegaraan, praktik pemerintahan dan
praktik penegakan hukum; (4) menjadi “tuan rumah” dan teman
diskusi bagi orang-orang dan kelompok yang tidak disukai dan
dimusuhi oleh pemerintahan Soeharto karena sikap mereka
yang kritis terhadap pemerintahan; (5) mendorong perubahan
kebijakan (policy & legislation reform).
Peran yang terakhir ini merupakan peran LBH yang paling
lemah di antara peran-peran lainya. Sehingga tidak berjalan
sebagaimana peran pendampingan hukum.
Bantuan hukum Struktural memang melibatkan tindakantindakan yang lebih luas dibandingkan dengan bantuan
hukum yang ada sebelumnya (Bantuan Hukum Tradisonal
dan Bantuan Hukum Konstitusional). Hendardi, lebih jauh
menjelaskan bahwa “jalur-jalur non hukum merupakan
bagian penting dalam bantuan hukum. Jalur-jalur ekstra legal
tersebut mencakup lobby, pressure, maupun kampanye publik
serta jalur-jalur lain yang bisa membangkitkan daya di dalam
masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-haknya di dalam
hukum” (Darmawan Triwibowo, “Mengayuh Arus Perubahan:
Analisa terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum
Struktural di Indonesia”, dalam Bantuan Hukum Akses
Masyarakat Marginal Terhadap keadilan, Tinjauan Sejarah,
Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai
Negara, LBH Jakarta, 2007, hal. 30 – 31)
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Dalam proses advokasi kasus tanah Kassi-Kassi, LBH Makassar
melaksanakan semua rangkaian jalur advokasi dari keduanya, baik
litigasi maupun non-litigasi. Rangkaian kerja jalur litigasi dan nonlitigasi tersebut adalah sebagai berikut:
Aktivitas layanan bantuan hukum melalui jalur litigasi
 Membuat posisi kasus dan menyusun legal opini
(pendapat hukum) berdasarkan bukti-bukti yang
telah diperoleh, baik bukti yang diserahkan sendiri
oleh klien/warga maupun bukti yang diperoleh
dari hasil wawancara
 Pembuatan surat kuasa untuk dapat mendampingi/
mewakili klien/pencari keadilan
 Menghadiri pemeriksaan setiap tahapan/agenda
persidangan di pengadilan.
 Menyusun dan mengajukan jawaban, duplik
 Mengajukan bukti-bukti surat dan saksi
 Mengajukan kesimpulan atau pembelaan
 Menyusun dan pengajuan Kontra Memori Banding
(Tanggapan dan Bantahan terhadap Memori
Banding dari pihak Penggugat/Pembanding)
 Menyusun dan pengajuan Kontra Memori Kasasi
(Tanggapan dan Bantahan terhadap Memori
Kasasi dari Penggugat/ Pemohon Kasasi)
 Hadir dan berbicara di Pengadilan Tinggi Makassar
dan Mahkamah Agung RI untuk mempertanyakan
perkembangan proses pemeriksaan perkara
Aktivitas layanan bantuan hukum melalui jalur non-litigasi
bersama klien/warga dan jaringan pegiat koalisi adalah sebagai
berikut:
 Investigasi. LBH Makassar bersama klien/warga
melakukan investigasi dalam rangka memperoleh
bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi,
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yang nantinya akan diajukan dalam persidangan
di pengadilan.
Konsolidasi & Jaringan. Para pegiat koalisi,
baik ORNOP maupun mahasiswa, dan warga
terlibat dalam proses advokasi kasus khususnya
untuk membantu kerja-kerja investigasi,
pengorganisasian dan kampanye
Melakukan penyuluhan/pendidikan hukum. LBH
Makassar melakukan penyuluhan/pendidikan
hukum kepada klien/warga terkait dengan kasus
yang mereka alami. Termasuk memberikan
gambaran terkait bagaimana tahapan dan
prosedur penanganannnya sesuai hukum acara
yang berlaku, termasuk mengenai kewajiban
hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat.
Mendorong warga, khususnya klien melakukan
pemantauan persidangan. Selain melakukan
penyuluhan/pendidikan hukum kepada klien/
warga (tergugat), LBH Makassar juga mengajak
warga (tergugat) untuk mengikuti dan menyaksikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap
proses berlangsungnya persidangan.5 Metode
ini sangat efektif karena materi penyuluhan/
pendidikan hukum yang diberikan sebelumnya
menjadi panduan bagi warga (tergugat) dan pegiat
lain dalam melakukan pemantauan persidangan
guna mendeteksi kesalahan prosedur persidangan,
yang dilanjutkan dengan mekanisme komplain
terkait kesalahan prosedur tersebut. Ini dilakukan
dengan mengajukan permohonan pemantauan/
pengawasan kepada instansi yang berwenang yang

Pentingnya pelibatan Masyarakat untuk melakukan pengawasan di Pengadilan khususnya
terkait bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat
dibaca pada kotak terkait Persidangan Terbuka untuk Umum.
5
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dalam hal ini dalah Ketua Muda Bidang Pengawasan
Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI;
Pengorganisasian. Pada pegiat koalisi dan warga
secara bersamaan menjalankan pengorganisasian.
Secara teknis pengorganisasian lebih banyak
diperankan oleh para pegiat dari Walhi Sulsel,
LAPAR, PERAK dan KPRM yang memang banyak
bergerak dalam pengorganisasian rakyat.
Mediasi Internal. Dalam penanganan kasus-kasus
yang berdimensi struktural termasuk kasus tanah
yang melibatkan banyak orang, sering terjadi
konflik internal (selain konflik pokok dengan
pihak penggugat), antara sesama warga maupun
dengan pihak-pihak terkait. Dalam kasus tanah
Kassi-Kassi terjadi konflik kepentingan antara
warga yang menguasai tanah dengan ahli waris
pemilik asal tanah dan makelar (Kuasa Menjual
dari Pemilik Tanah). Sehingga penyelesaian konflik
internal tersebut harus segera dilakukan. Dalam
kasus ini LBH Makassar berhasil menyelesaikan
melalui proses mediasi dan mempersatukan para
pihak untuk tetap bersama-sama melawan pihak
penggugat untuk memenangkan perkara.
Kampanye. Dalam kasus ini, bukti-bukti dan
fakta yang terungkap di persidangan dibahas
dan diolah bersama-sama oleh koalisi dan warga
untuk dikemas menjadi isu “lawan mafia tanah”
dan “Stop Mafia Peradilan” untuk dikampanyekan
oleh para pendamping dari unsur ORNOP dan
mahasiswa. Kampanye dilakukan dalam berbagai
bentuk kegiatan, seperti siaran/konferensi pers,
pembagian selebaran dan demonstrasi.

Seluruh kerja non-litigasi di atas dilakukan untuk mendukung
dan memperkuat upaya-upaya yang dilakukan melalui jalur litigasi.
Proses persidangan di pengadilan dapat diibaratkan sebagai sebuah
“Pagelaran sandiwara” yang keberhasilannya sangat tergantung dari
kesiapan dari seluruh tim pendukung dan kelengkapan perangkat
yang telah dipersiapkan di “balik panggung” yakni proses-proses
non-litigasi. Meskipun kerja-kerja pengorganisasian kemudian
berlanjut bukan saja sekadar untuk memenangkan kasus, lebih
daripada itu adalah untuk memberdayakan warga agar lebih
mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana memperjuangkannya
selaku warga negara.
Seluruh kerja dalam kerangka Bantuan Hukum Struktural
tersebut di atas sangat efektif dalam menghadirkan tandingan
terhadap upaya-upaya dari pihak Rudy untuk mendapatkan tanah
obyek sengketa atau memenangkan perkara di pengadilan.

DI seberang upaya-upaya hukum ini, berlangsung rentetan upaya
Rudy untuk mendesak dan membujuk warga meninggalkan
lokasi sengketa (lihat Bab 2 dan 3) sebelum mengajukan gugatan
perdata di PN Makassar. Karena upaya bujuk rayu, intimidasi dan
kriminalisasi melalui institusi kepolisian tidak berhasil, upaya
terakhir yang dilakukan oleh penggugat adalah dengan mengajukan
gugatan di pengadilan dengan menggunakan jasa pengacara.
Upaya ini dapat dijalankan karena mereka telah mengantongi
identitas warga. Upaya gugatan semacam ini adalah langkah
yang biasanya cukup efektif dilakukan oleh para Mafia Tanah,
dengan maksud melakukan praktik-praktik Mafia Peradilan lewat
persekongkolan jahat dengan aparat penegak hukum, dalam hal
ini oknum Advokat, Panitera, dan Hakim atau bahkan langsung
dengan Ketua Pengadilan. (Lihat KOTAK 5)
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KOTAK 5
Modus Operandi Praktik Mafia Peradilan
Beberapa modus operandi praktik Mafia Peradilan (Mafia
Hukum) di lingkungan pengadilan, antara lain adalah:
1. “Pengaturan Majelis Hakim” yakni Ketua Pengadilan
menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua majelis terhadap
suatu perkara yang memiliki nilai finansial tinggi.
2. “Rekayasa Proses Sidang” yakni salah satu pihak yang
bersengketa atau melalui advokatnya meminta ketua
pengadilan untuk menunjuk hakim tertentu yang diketahui
mau diajak melakukan kolusi dalam perkaranya.
3. “Rekayasa proses pembuktian”, misalnya mengakui
bukti-bukti fiktif, dan mengabaikan bukti-bukti kuat
dengan menggunakan alasan-alasan formil belaka,
pencatatan/ pendokumentasian sidang tidak dilakukan
semestinya sehingga sulit untuk dilacak, dst
(SUMBER: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia
Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan dan Strategi
Penanggulangan, 2010)

Gugatan perdata yang diajukan oleh pihak Rudy dalam
kasus ini kembali tidak membuahkan hasil, karena segala buktibukti yang diajukan dan strategi yang dilancarkan oleh pihak
Rudy (penggugat) melalui kuasa hukumnya di pengadilan
berhasil dipatahkan oleh LBH Makassar selaku kuasa hukum
warga (tergugat). Misalnya, indikasi (dugaan) kesengajaan agar
persidangan dilakukan secara tertutup dan menghindari sidang
Pemeriksaan Setempat, kemudian menjadi bahan kritikan LBH
Makassar. Dua soal ini menjadi dasar bagi para warga (tergugat) dan
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pendamping lain untuk melancarkan aksi-aksi demonstrasi. Protes
terhadap kejanggalan persidangan tersebut juga dilakukan dengan
meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Pengadilan
Tinggi untuk mengawasi proses persidangan kasus ini hingga
akhirnya persidangan dilakukan secara terbuka dan dipantau
secara langsung oleh seluruh warga dan para pegiat di koalisi.
Akhirnya Sidang Pemeriksaan Setempat (peninjauan lokasi) di atas
obyek sengketa semakin membuktikan kaburnya gugatan, bahkan
memperlihatkan adanya kesalahan obyek sengketa.
Selain itu, menjelang sidang pembacaan putusan perkara ini
di pengadilan tingkat pertama (PN Makassar), terdapat momen
yang cukup penting dan menguntungkan pihak warga (tergugat).
Momentum tersebut adalah: pertama, kunjungan Ketua Komisi
Yudisial RI di kantor LBH Makassar yang dimanfaatkan oleh
warga untuk mengadu dan meminta secara langsung agar kasus
ini diawasi oleh Komisi Yudisial. Kedua, Rakernas Mahkamah
Agung RI di Makassar yang dimanfaatkan oleh warga (tergugat)
dan koalisi untuk mengadukan kejanggalan proses persidangan
kasus ini.
Keterlibatan aktif warga (tergugat) dan koalisi untuk memantau dan mengawasi proses persidangan dan melaporkan kejanggalan-kejanggalan proses persidangan kepada Ketua Komisi Yudisial
dan pimpinan Mahkamah Agung RI yang menghadiri Rakernas,
merupakan tindakan pencegahan (preventif action). Metode ini
berperan membuat proses pemeriksaan kasus ini di persidangan
terhindar dari praktik-praktik suap (judicial corruption)—jika ada
pihak-pihak yang berniat melakukannya.
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Aksi di PN-Makssar desak sidang terbuka umum
80

5
Belajar dari Kasus Kassi-Kassi
RENTETAN pemanggilan atas warga ke kantor kepolisian sejak
akhir Oktober 2006 merupakan awal dari sebuah proses hukum
panjang sengketa tanah Kassi-Kassi. Kasus ini melewati dua
tahun lebih proses advokasi, melibatkan puluhan Organisasi Non
Pemerintah (ORNOP), lembaga kemahasiswaan dan organisasi
rakyat, serta menghabiskan belasan kali persidangan.
Di balik pemanggilan-pemanggilan itu belangsung tindakan-tindakan yang menekan dan mengkooptasi warga agar
menyerahkan tanah kepada pengusaha. Tindakan-tindakan ini
berupa penyusupan pengacara gadungan, intimidasi dan bujukan
langsung oleh ‘orang lapangan’ Rudy, hingga pematokan tanah.
Tindakan-tindakan ini, bersama pemanggilan kepolisian itu
sendiri, dirasakan warga berlanggam intimidasi, dengan tujuan
utama agar warga menyerahkan tanah secepatnya, bila mungkin
tanpa melewati proses hukum perdata dan dengan sesedikit
mungkin liputan media massa.
Keterlibatan organisasi-organisasi non-pemerintah, dimulai
saat mendampingi warga yang didesak menerima uang kompensasi
pindah, selama pemeriksaan kasus dugaan penyerobotan di
kantor kepolisian, maupun ketika mendampingi Kuasa Menjual

dalam serentetan upaya mendesak mereka menandatangani Surat
Pernyataan bersalah telah menjual tanah obyek sengketa kepada
para warga yang kelak menjadi pada tergugat. Kerja pendampingan
hukum ini berhasil menyusutkan intimidasi dan kerja penyusup
yang mengaku sebagai pengacara dapat dihentikan. LBH Makassar
juga secara tidak langsung berhasil mendesak agar kasus sengketa
tanah ini—yang sejatinya memang merupakan kasus perdata—
agar segera dibawa ke pengadilan sebagai kasus perdata.
Bersamaan dengan itu, berlangsung proses pengorganisasian
di tingkat warga yang kemudian berlanjut dengan perluasan
dukungan ke organisasi-organisasi mahasiswa dan ORNOP,
termasuk menjalankan kampanye melalui road show atau anjang
sana ke kampus-kampus untuk mengkampanyekan advokasi
kasus Kassi-Kassi. Mereka kemudian membentuk koalisi yang
melanjutkan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi di jalur
politik untuk memberi tekanan-tekanan kepada pihak-pihak yang
terlibat dan menangani kasus ini, lewat aksi-aksi massa seperti
demonstrasi dan blokade (picketing). Secara kontekstual, maraknya
dukungan dari ORNOP terhadap kasus Kassi-Kassi punya
kaitan dengan maraknya penggusuran terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya. Demikian pula, dukungan organisasi mahasiswa
didahului oleh konsolidasi dan radikalisasi gerakan mahasiswa
yang berhubungan dengan kebijakan “komersialisasi pendidikan
tinggi” atau proses perubahan status perguruan tinggi negeri
menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Selama rangkaian persidangan panjang kasus perdata, LBH
Makassar berperan sebagai kuasa hukum warga. Hal ini sangat
penting dalam menjamin keberpihakan kuasa hukum terhadap
para Tergugat yang merupakan warga biasa. Selain melakukan
kerja-kerja mendasar melalui jalur litigasi (proses formal
pendampingan hukum di Pengadilan), seperti analisis hukum dan
penyusunan jawaban, duplik dan kesimpulan persidangan. LBH
Makassar juga memainkan peranan penting pada jalur non-litigasi
guna mendukung aktivitas melalui jalur litigasi.
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Di seluruh rangkaian kerja LBH Makassar, memainkan
peranan pada semua jalur advokasi baik melalui litigasi maupun
non-litigasi. Ini merupakan standar layanan bantuan hukum yang
disebut Bantuan Hukum Struktural. Standar ini diterapkan oleh
para advokat publik yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Sejak awal kasus ini bergulir di pengadilan, advokat publik
LBH Makassar bersama klien/warga (tergugat) melakukan
investigasi guna memperoleh bukti-bukti baik surat maupun saksi,
memberikan pendidikan/penyuluhan hukum terkait bagaimana
tahapan dan prosedur persidangan suatu sengketa perdata-tanah,
dan melibatkan para warga (tergugat) dan para pegiat pendamping
lainnya untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap proses persidangan di pengadilan. Upaya ini cukup
berhasil mendeteksi dan menangkal sejumlah kejanggalan prosedur
hukum yang merugikan warga tergugat yang khas bagi kasus ini,
yang kemudian oleh para pegiat pendamping baik ORNOP dan
mahasiswa menuangkannya dalam Surat Permohonan Pemantauan
Persidangan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dan
Komisi Yudisial, termasuk mengemasnya menjadi isu “Stop Mafia
Peradilan” dan “Lawan Mafia Tanah” yang kemudian menjadi
materi kampanye dalam setiap aksi-aksi selanjutnya.
Pelibatan warga khususnya warga pencari keadilan (justicia
belen) dalam melakukan pengawasan atau pemantauan secara
terbuka di pengadilan setidaknya merupakan upaya terakhir
mencegah praktik judicial corruption khususnya di pengadilan.
Metode ini secara tidak langsung memberikan pendidikan hukum
kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur penegakan
hukum dilaksanakan dan betapa pentingnya transparansi serta
akuntabilitas proses penegakan hukum, sekaligus menjadi
warning bagi aparat hukum khususnya hakim bahwa kasus yang
ditanganinya sementara dipantau oleh masyarakat dengan harapan
hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara benar-benar
profesional, jujur dan imparsial, jikapun hakim yang menangani
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perkara tersebut masih tetap nekat melakukan kecurangan, maka
upaya penindakan dengan cara melaporkan hakim tersebut kepada
lembaga yang berwenang termasuk Komisi Yudisial dapat segera
dilakukan karena bukti-bukti (bahan laporan) telah tersedia
berdasarkan hasil pemantauan.
Dalam konteks pendampingan hukum, seperti analisis hukum
dan penyusunan jawaban-jawaban dan kesimpulan persidangan,
mereka pun punya andil penting dalam memunculkan beberapa
pendekatan demi menangkal sejumlah kejanggalan prosedur
hukum yang merugikan warga tergugat yang khas bagi kasus ini.
Mereka misalnya berhasil menghadirkan salah satu dokumen
kunci (Rincik Tanah obyek sengketa) yang sebelumnya berada
dalam penguasaan pihak kepolisian, mendorong pelaksanaan
persidangan di ruang sidang (dan bukan di ruang hakim), dan
mendesakkan penyelenggaraan sidang Pemeriksaan Setempat,
serta memberi saran-saran hukum bagi aksi-aksi non-litigasi. Di
bawah ini adalah uraiannya:
Menghadirkan Dokumen Rincik Tanah. Salah satu hambatan
LBH Makassar pada saat pengumpulan bukti asli surat adalah
ketiadaan surat Rincik Tanah Persil seluas 4,25 Ha, atas nama
Karaeng yang merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah oleh
warga (tergugat). Dokumen itu ternyata sedang berada dalam
penguasaan penyidik Polres Makassar Timur karena sebelumnya
telah disita oleh penyidik Kepolisian dari tangan salah ahli waris
dari Dg. Nuntung (Dg. Ngemba). Menurut keterangan Dg. Ngemba,
Surat Rincik tanah tersebut disita tanpa memperlihatkan Surat Izin
dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan tanpa ada Tanda Bukti
Penerimaan. Padahal penyitaan dalam proses penanganan kasus
pidana oleh penyidik kepolisian telah diatur dalam Pasal 38 sampai
Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (lihat KOTAK 6).
Karena itu, LBH Makassar mengajukan surat permohonan
permintaan Surat Rincik Tanah tersebut kepada kepada Kepala
Polresta Makassar Timur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
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Akhirnya pihak Polresta Makassar Timur menyerahkan bukti
tersebut kepada LBH Makassar yang disaksikan langsung oleh Dg.
Ngemba (seorang ahli waris).

KOTAK 6
Dasar Hukum Prosedur Penyitaan dan Permintaan
Surat Rincik Tanah
Ketentuan hukum tentang prosedur penyitaan barang bukti.
Pasal 38 KUHAP
Ayat (1): Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin
untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa
mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna
memperoleh persetujuannya.
Pasal 42 KUHAP
Ayat (1): Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang
yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan
kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat
tanda penerimaan.
Ayat (2): Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan
untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu
berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya
atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau
benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
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Ketentuan Hukum sebagai Dasar Permintaan Bukti Surat
Rincik Tanah
Pasal 17 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:
”Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi
pemerintah maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan
kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan.”
Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang
atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada
orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan
lagi;
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup
bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan
umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali
apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau
yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Persidangan di ruang hakim. Di awal-awal persidangan kasus
ini bergulir di PN Makassar, sejak tahap pembacaan gugatan,
jawaban, replik, duplik hingga pengajuan alat bukti persidangan
selalu digelar di ruang hakim. Padahal seharusnya persidangan
diselenggarakan di ruang sidang dan terbuka untuk umum. Namun
setiap kali warga (Tergugat Materiil) dan pendamping lain hendak
masuk ke ruang hakim untuk melihat proses sidang oleh Panitera
Pengganti selalu menutup pintu.
Awalnya kondisi persidangan tersebut dapat dimaklumi
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LBH Makassar selaku Kuasa Hukum dari warga tergugat karena
beranggapan bahwa agenda sidang hanya penyerahan berkas dan
majelis hakim yang menyidangkan juga tidak lengkap karena yang
sering membuka dan memeriksa perkara hanya salah seorang
anggota Majelis Hakim, sementara Ketua majelis hakim dan
anggota majelis hakim lainnya tidak pernah hadir. Selain itu, Tim
Kuasa Hukum Para Tergugat tidak ingin melakukan konfrontasi
atas kejanggalan ini karena cenderung khawatir ketersinggungan
dari Majelis Hakim, dengan harapan mereka tetap jujur dan
obyektif, tidak memihak dalam memeriksa dan mengadili kasus
ini.
Padahal, pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum atau di muka
umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari
asas Fair Trial. Menurut asas Fair Trial, pemeriksaan persidangan
harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.
Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai
dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan
bagian dari asas Fair Trial. Dalam literatur disebut the open justice
principle. Tujuannya utamanya, untuk menjamin proses peradilan
terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat
peradilan.1 Prinsip terbuka untuk umum dianggap memiliki
efek pencegah (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang
bersifat berat sebelah (partial) atau diskriminatif, karena proses
pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat dan
didengar oleh publik.2
Pentingnya asas “Persidangan Terbuka untuk Umum” tidak
dapat dilepaskan dari pandangan bahwa eksistensi pengadilan
tidak mungkin netral atau otonom. Bagaimanapun setiap
pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat wajar jika
memiliki keberpihakan pada ideologi dan “political will” negaranya.
Oleh karenanya, dalam pandangan sosiologi hukum, wajar bila
1
2

Geoffey Robertson QC dalam M. Yahya Harahap, 2008, hal. 803
Ibid., hal. 803
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pengadilan menjadi “alat politik”, sebagaimana disimpulkan oleh
Curzon: “…the core of political jurisprudence is a vision of the
courts as political agencies and judges as political actors…” (inti dari
yurisprudensi politis adalah pandang bahwa pengadilan adalah
sebuah agensi politik dan para hakim adalah para aktor politis).3
Selain itu, terkait keharusan persidangan dilaksanakan secara
terbuka untuk umum diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan antara lain :
(1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Menghadirkan bantahan terhadap bukti Surat Pernyataan.
Salah satu pola kerja Mafia Tanah terhadap korbannya (warga
miskin pemilik atau yang menguasai tanah) adalah melakukan
tindakan pemaksaan disertai intimidasi untuk menandatangani
suatu Surat Pernyataan, Persetujuan/Perjanjian atau Pengakuan.
Padahal suatu surat pernyataan, pengakuan, atau pun persetujuan/
perjanjian jika ditandatangani dalam keadaan terpaksa maka
secara hukum berakibat “batal demi hukum” yang tentunya tidak
memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini terlihat ketika persidangan
pemeriksaan saksi-saksi, pada 12 Juli 2007, dengan mengajukan
Surat Pernyataan yang ditandatangai saksi sebagai Kuasa Menjual.
Hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata yang
berbunyi:
“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan
Dalam Muzakkir, Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Hukum AMANA GAPPA, Vol. 19
Nomor 3, Unhas, 2011, hal. 213
3
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suatu persetujuan (dalam hal ini termasuk pernyataan
pengakuan) mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga
yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat
itu.” (cetak miring penulis)
Lihat pula, unsur “kesepakatan” dalam syarat sah perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan ‘Surat Pernyataan’
yang diajukan Penggugat menjadi tidak sah. Lebih lanjut, Pasal
1324 KUHPerdata menerangkan bahwa:
“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga
memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada
orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya,
atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu
dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus
diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang
bersangkutan.”

Beberapa aturan ini menunjukkan bahwa penandatanganan
Surat Pernyataan oleh para saksi berstatus melanggar dan dengan
sendirinya gugur di hadapan hukum. Dalam kasus ini, tidak
diterimanya bukti Surat Pernyataan oleh hakim melenyapkan
bantahan penting bagi argumen pihak tergugat mengenai
keabsahan alas bukti kepemilikan tanah asal (Rincik Tanah).
Mendesak Sidang Pemeriksaan Setempat. Sidang Pemeriksaan
Setempat diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)
No. 7 tahun 2001 dan lebih teknis dijabarkan dalam Buku II Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan
Perdata Umum, Mahkamah Agung RI Tahun 2006, halaman 50,
yang menyatakan bahwa bahwa:
“Untuk perkara yang berkaitan dengan tanah, hakim wajib
memperhatikan SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan
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Setempat, yaitu agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan
setempat atas obyek perkara, utamanya letak, batas, dan alas
haknya untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara
terperinci atas obyek perkara agar putusan dapat dilaksanakan
(non-executable).”
Selanjutnya mengenai pembebanan biaya Pemeriksaan
Setempat dijelaskan pada halaman 45, yang menyebutkan
bahwa: (1) pembiayaan ditanggung sementara (persekot) oleh
penggugat, dan akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang
harus dibayar oleh pihak yang diputuskan oleh hakim dihukum
untuk membayar biaya perkara—pihak yang kalah. (2) Bila pihak
penggugat keberatan membayarnya, biaya akan ditanggung
sementara oleh tergugat. (3) bila Pemeriksaan Setempat menurut
hakim sangat perlu dilakukan, Hakim dapat memerintahkan para
pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Dalam
hal itu, biaya tersebut itu sementara akan diambil dari uang panjar
biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat (pasal 160 HIR/
pasal 187 RBG).
Aturan-aturan ini kemudian digunakan sebagai dasar hukum
untuk mendorong penyelenggaraan pemeriksaan setempat yang
berperan penting dalam memenangkan kasus ini. Aturan ini malah
sebelumnya diakui belum diketahui oleh pihak PN Makassar.
Berkat jaringan kerja LBH Makassar di Jakarta, keberadaan
aturan ini dapat diketahui dan segera didayagunakan dalam kasus
sengketa ini demi menguatkan posisi para tergugat.

Pembelajaran
SECARA umum kita dapat belajar sejumlah hal penting dalam
proses panjang advokasi Kasus Kassi-Kassi. Selain pelajaranpelajaran spesifik dalam proses persidangan, sebagaimana
dipaparkan pada Bab 4 di atas, dalam kerangka lebih luas advokasi
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ini melibatkan beberapa faktor penting yang dapat menjadi
petunjuk bagi kerja-kerja advokasi selanjutnya. Faktor-faktor
ini bukanlah kiat-kiat baku untuk digugu, melainkan semacam
inspirasi yang selalu harus disesuaikan dengan konteks khusus
setiap advokasi.
Kecepatan mencari bantuan hukum
DALAM kasus sengketa tanah yang menunjukkan indikasi kuat
kehadiran mafia tanah, kecepatan warga melaporkan kasus mereka
kepada LBH Makassar menjadi faktor yang sangat penting. Di
banyak kasus pendampingan sebelumnya, dengan berbagai
alasan, warga pencari keadilan baru dapat menemukan bantuan
hukum ketika persidangan sudah tiba pada tahap putusan atau
bahkan eksekusi. Hal ini sering menyulitkan upaya pendampingan
hukum sebab proses yang berjalan sudah sedemikian timpang
sejak awal. Pihak tergugat sudah kalah di sekian banyak langkah
sebelum bantuan hukum mulai bekerja. Kerja-kerja pengumpulan
data, meninjau kelengkapan dokumen dan saksi, pembangunan
argumen-argumen hukum, penilikan prosedur dan seterusnya
bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat. Dalam kasus
Kassi-Kassi, warga beruntung karena sudah punya kontak dengan
LAPAR dan KPRM yang segera mengontak LBH Makassar begitu
intimidasi dan pemanggilan pihak kepolisian baru dimulai, dan
persidangan hukum perdata bahkan belum diusulkan.
Penyusup dan pentingnya data
PENYUSUPAN orang tak dikenal yang mengaku sebagai pengacara
atau orang yang berjanji membela kepentingan warga merupakan
salah satu pola yang sering digunakan (modus operandi) mafia
tanah. Mereka adalah orang suruhan pihak lawan dan memiliki
kepentingan tersembunyi, terutama untuk (1) mengarahkan warga
untuk menerima tawaran ganti rugi, dan (2) yang sangat penting,
memperoleh data identitas warga dan data dokumen tanah warga.
Dalam suatu proses mediasi kasus sengketa keperdataan, khu91

susnya sengketa kepemilikan tanah, biasanya pihak penggugat
(pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah) akan meminta
data jumlah Tergugat (pihak yang menguasai obyek sengketa) dan
identitas lengkap masing-masing serta luas masing-masing tanah
yang dikuasai termasuk jenis bangunan (rumah) di atasnya dengan
alasan sebagai dasar perhitungan biaya kompensasi. Padahal secara
tersembunyi, data tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan
Gugatan untuk memenuhi syarat formil suatu Gugatan. Hukum
acara perdata mengatur bahwa jika suatu gugatan tidak jelas
menyebutkan identitas Tergugat maka gugatan tidak memenuhi
syarat formil yang dapat mengakibatkan hakim akan memberikan
putusan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”. Dalam
kasus ini, penggugat sangat jelas menggunakan strategi semacam
ini, dimana data yang telah diserahkan oleh Warga Kassi-Kassi
kepada pihak RT dijadikan dasar diajukannya gugatan perdata di
Pengadilan.
Demikian pula, Surat Pernyataan masing-masing warga yang
menerima kompenasasi dan kwitansi penerimaaan kompensasi
ganti rugi kemudian diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan
gugatan perdata oleh kuasa hukum Rudy. Untungnya, dokumen
terakhir ini dapat dibuktikan sebagai hasil paksaan oleh kesaksian
warga dan Kuasa Menjual.
Sebaliknya, pengumpulan data yang dilakukan oleh para
pendamping bersama warga berhasil menghimpun data yang
lebih akurat dan lengkap ketimbang yang dapat diperoleh pihak
Penggugat sehingga dapat membantu baik dalam menyusun
strategi advokasi selanjutnya (semisal mendorong pelaksanaan
sidang Pemeriksaan Setempat) maupun dalam merumuskan
argumen-argumen hukum dalam proses persidangan.
Sinergi kerja litigasi dan non-litigasi
WALAUPUN sangat penting untuk memiliki tim kuasa hukum
dengan komitmen kuat membela para pencari keadilan dalam
proses litigasi, proses-proses di luar peradilan juga sama pentingnya.
92

Tekanan-tekanan lewat tindakan-tindakan non-litigasi berjalin
kelindan untuk menjadikan kasus ini sebagai pengetahuan dan
urusan publik. Lewat kerja pengorganisasian, sejumlah pelanggaran
prosedur persidangan juga menjadi bahan pendidikan hukum
bagi warga. Polemik yang ditimbulkan kejanggalan-kejanggalan
itu berkembang menjadi wacana dominan di kalangan warga dan
para pegiat dalam koalisi, di samping memicu bergabungnya lebih
banyak pegiat lembaga kemahasiswaan dari berbagai kampus di
Makassar. Dinamika ini kemudian menggumpal dan terekspresikan
dalam beragam aksi: rangkaian panjang unjuk rasa, monitoring
proses persidangan kasus, pengiriman surat ke Mahkamah Agung,
dan sebagainya.
Sebaliknya, saran-saran hukum bagi aksi-aksi di luar jalur
litigasi juga berperan penting. Sebelum setiap kali aksi unjuk rasa
digelar, misalnya, warga dan pendamping selalu mengajukan Surat
Pemberitahuan Aksi kepada Kanit Intel Polres sebagaimana diatur
dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum. Hal ini dilakukan guna menghindari
pembubaran paksa terhadap aksi demosntrasi yang dilakukan.
Ini membuat nyaris setiap unjuk rasa berjalan mulus dan berhasil
menyampaikan pesan ke publik dan tekanan kepada pihak lawan.
Sinergi antara advokasi litigasi dan non-litigasi berjalan
lancar dengan dibentuknya “Tim Inti” oleh organisasi-organisasi
pendamping. Tim ini terdiri dari para aktivis (yang telah saling
kenal dan memiliki integritas) dan warga (ketua dan pengurus
inti PERKASI). Integritas yang dimaksud adalah mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Sebab dalam menjalankan kerja-kerja advokasi
kasus, para pegiat pendamping sangat rentan dipengaruhi untuk
menerima tawaran uang dan semacamnya dari pihak lawan.
Sinergitas ini juga dapat tercipta karena kemampuan
mendistribusikan kerja menurut kemampuan masing-masing
pihak—yang kadang membutuhkan kesepakatan-kesepakatan
yang harus diikuti dengan disiplin. Ini dapat kita lihat dengan jelas
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dalam kesepekatan tentang posisi LBH Makassar dalam proses
litigasi sebelum persidangan perdata dimulai pada Februari 2007
(lihat Bab 3), yang membuat kerja advokasi selama tahap itu
berjalan rapih dan saling melengkapi.
Kerja berjejaring
DI balik sinergitas kerja litigasi dan non-litigasi terdapat pola kerja
berjejaring yang sangat mendukung jalannya proses pendampingan
ini, yang berjangka panjang dan menghadapi kekuatan besar.
Kerja berjejaring dapat menyuplai banyak informasi pada saat
dibutuhkan (bahkan pada momen genting) yang mendukung
proses litigasi maupun non-litigasi. Kerja berjaringan misalnya
dapat menginformasikan akan datangnya Ketua Komisi Yudisial
dan akan dilaksanakannya Rakernas di Makassar, yang segera
dimanfaatkan oleh warga dan koalisi untuk melancarkan tekanantekanan politis di luar sidang. Kerja jenis ini juga berperan pada
identifikasi awal sengketa, ketika LAPAR dan KPRM yang dikontak
warga segera menghubungi LBH Makassar, serta saat intimidasi
dan kooptasi baru mulai berlangsung.
Kerja berjejaring dapat pula membantu mengawasi proses
peradilan dari jarak jauh. Misalnya ketika perkara dibawa ke level
Mahkamah Agung, LBH Makassar memanfaatkan berbagai momen
dan jaringan di Jakarta untuk terus memantau dan mengawasi
berjalannya proses kasasi yang berlangsung sangat lama, berbilang
tahun. Demikian pula kerja berjejaring dapat mengurangi beban
kerja yang sangat besar misalnya membangun komitmen warga
untuk bersatu, menjalankan aksi-aksi massa dan melancarkan
tekanan-tekanan ke pihak-pihak yang terkait, mengumpulkan dan
menganalisis data untuk kepentingan persidangan, dan mengawasi
jalannya proses persidangan.
Dengan kata lain, sebagaimana diakui sendiri oleh beberapa
pegiat dalam koalisi, mereka menerapkan model pembagian kerja
segi-tiga, yang terdiri dari kerja pendukung (supporting units),
kerja basis (ground works), dan kerja garis depan (front lines)
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(Topatimasang dkk. 2004, hl. 46). Dalam model kerja seperti ini,
kerja pendukung menyediakan logistik, informasi, data dan akses.
Ini diperlihatkan, misalnya, oleh sebagian warga dan ORNOP
yang mendukung logistik, informasi maupun data tentang tanah
obyek sengketa. Juga oleh LBH Makassar yang memberi dukungan
pengetahuan dan akses yang mendukung proses panjang peradilan.
Sementara itu, ORNOP dan Mahasiswa juga mendukung warga
dalam kerja basis dalam bentuk pengorganisasian dan pendidikan.
Akhirnya, sebagian mereka juga melakukan kerja garis depan
dengan melakukan penggalangan sekutu dan menjalankan proses
peradilan.
Selain itu, mereka pun menerapkan secara bersengaja
membagi peran dalam ‘lingkaran advokasi’, yang terdiri dari
Lingkaran-Inti (core) dan Jaringan Sekutu. Lingkar-Inti ini mereka
sebut sebagai Tim-Inti yang merupakan perwakilan-perwakilan
dari warga, ORNOP dan organisasi mahasiswa, yang di belakang
layar melakukan rapat-rapat untuk berbagi informasi penting dan
menentukan arah pergerakan advokasi.
Komitmen atas solidaritas
AKHIRNYA semua ini bisa berhasil dengan hadir dan bertahannya
komitmen solidaritas warga dan para pendamping yang tergabung
dalam koalisi. Terbangun oleh semangat solidaritas, kasus ini
mendapat dukungan luas dari pelbagai organisasi kemahasiswaan
maupun ORNOP. Upaya mempertahankan solidaritas berkali-kali
berjumpa dengan titik uji. Berbagai godaan untuk mendahulukan
kepentingan pribadi, baik di kalangan warga maupun pendamping,
bukan hal yang jarang terjadi. Rentetan janji material kadang
datang menghampiri para pendamping yang dapat segera ditepis,
antara lain, lewat keterbukaan untuk membicarakan setiap godaan
yang muncul.
Upaya memperluas skala advokasi juga tidak sepi dari godaan
mendahulukan kepentingan sendiri. Salah satunya ketika unjuk
rasa dilakukan di depan Hotel Clarion pada 2-3 September 2007,
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untuk mendesakkan agar warga Kassi-Kassi korban dari beberapa
kasus lain, para pencari keadilan, bertemu dengan Mahkamah
Agung.4 Meskipun tidak berhasil bertemu, namun para pengunjuk
rasa berhasil mendapatkan ‘sinyal’ dari Ketua PN Makassar bahwa
warga Kassi-Kassi akan memenangkan kasus mereka. Namun,
karena dua kasus lain belum mendapatkan kejelasan, unjuk rasa
tetap dilanjutkan. Atas dasar solidaritas di antara para pencari
keadilan, warga Kassi-Kassi dan para pendamping tetap untuk
berkomitmen melanjutkan aksi dan menuntut untuk dapat
bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan, hingga keesokan harinya
pengunjuk rasa berhasil berjumpa dengan beberapa petinggi MA.

Dua kasus lain tersebut adalah (1) Kasus sengketa tanah antara IM (Penggugat) dengan
warga Jl. Bonto Duri Makassar (Tergugat) yang sementara menjalani proses persidangan
di PN Makassar. (2) Kasus Pidana meninggalnya Muhammad Ikbal (siswa SMU Negeri
Sungguminasa) yang diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh gurunya
sendiri) dengan inisial Drs. S.S (Terdakwa).
4
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6
Merawat Nafas Gerakan
KINI, jika kita berkunjung ke Kassi-Kassi, di antara rumah-rumah
warga di sudut ujung jalan masuk kawasan berdiri sebuah rumah
panggung dengan spanduk besar bertuliskan “Baruga Paralegal
Kassi-Kassi”. Melihatnya dari jauh bangunan kayu merah marun
itu tampak dikelilingi tanaman yang sengaja ditanami oleh warga
tanaman berupa bunga-bunga hias.
Kehadiran Baruga Paralegal Kassi-Kassi adalah saksi
perjalanan panjang advokasi warga bersama organisasi-organisasi
pendukung demi mempertahankan tanah mereka di tengah
gencarnya upaya perampasan tanah-tanah warga miskin kota
untuk kepentingan komersil. Dengan alur ceritanya sendiri,
kehadiran Baruga Paralegal ini serasa hendak menunjukkan bukti
atas kemenangan warga merebut hak-hak sebagai warga kota yang
layak mendapatkan ruang yang setara dalam arus pembangunan
kota.

Merintis Pembangunan Baruga Paralegal Kassi-Kassi
SEJAK awal proses advokasi kasus Kassi-Kassi, para warga dan
pedamping seringkali membayangan memiliki satu sekretariat

bersama. Gagasan pembentukan sekretariat bersama untuk
mendiskusikan isu-isu advokasi, terutama isu perebutan tanah,
pada dasarnya sudah muncul sejak berjalannya proses litigasi
Kassi-Kassi di Pengdailan Negeri Makassar. Akan tetapi, niatan
tersebut tidak sempat terwujud disebabkan masalah dalam
koordinasi antar-lembaga serta pendanaan awal, hingga niatan
tersebut terkubur seiring berjalannya proses advokasi Kassi-Kassi
sampai kasasi di Mahkamah Agung, yang menyita banyak energi
dan perhatian warga serta pendamping.
Gagasan tersebut kembali mencuat setelah kemenangan warga
Kassi-Kassi pada proses Kasasi di Mahkamah Agung. Warga yang
tergabung dalam PERKASI, pendamping dan ahli waris sepakat
jika tiga setengah kapling, masing-masing berukuran 10 x 15 meter,
dari tanah kosong yang telah dimenangkan untuk dihibahkan
oleh ahli waris kepada warga dan pendamping. Awal peruntukan
dari tanah hibah tersebut adalah untuk pembangunan kantor
sekretariat PERKASI dan kepentingan umum lainnya. Namun,
sampai hari ini baru 2 kapling tanah yang telah dihibahkan kepada
warga dan pendamping.
Proses hibah tanah tersebut kemudian oleh LBH Makassar
dibuat dalam serangkaian kontrak bersama. Kesepakatan terkait
adanya rencana penyerahan hibah sebagian tanah kepada LBH
Makassar dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei
2013 yang ditandatangani oleh delapan ahli waris yang diketahui
dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kassi-Kassi yang
kemudian dilaksanakan dengan pembuatan Akta Hibah atas Tanah
tersebut.
Hibah tanah ini adalah hasil kesepakatan yang ditempuh
setelah sebuah proses panjang mediasi internal antar-pihak.
Berawal dari sebuah situasi konflik internal antara warga dengan
ahli waris dan kuasa menjual, LBH Makassar memulai sebuah
proses mediasi dengan menggunakan metode ‘Kaukus’, yakni
pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri
oleh pihak lainnya (lihat KOTAK 7)
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KOTAK 7
Metode Kaukus dalam Mediasi
Syarat utama bagi mediator yang hendak menjalankan metode
kaukus adalah harus terlebih dahulu memberitahukan kepada
pihak lainnya guna menghindari munculnya kecurigaan. Kaukus merupakan salah satu tahapan dari proses mediasi yang
sangat penting dan strategis dilakukan oleh seorang mediator,
khususnya terhadap konflik yang melibatkan banyak orang,
karena memiliki banyak fungsi, antara lain:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
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Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan
kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di
hadapan mitra runding mereka,
Memungkinkan mediator untuk mencari informasi
tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA (Best
Alternative To A Negotiated Agreement), dan menyelidiki
agenda tersembunyi,
Membantu mediator dalam memahami motivasi para
pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan
kepercayaan secara individual,
Memberikan para pihak, waktu dan kesempatan
untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa
membahayakan kemajuan mediasi,
Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis
opsi-opsi yang diusulkan
Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak
untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif,
Memungkinkan mediator dan para pihak untuk
mengembangkan dan mempertimbangkan alternatifalternatif baru,
Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak
untuk menerima penyelesaian.

(Sumber: Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No.
1 Tahun 2008, Kerjasama Mahkamag Agung RI, JICA dan IICT,
2008)

Lewat metode kaukus itu diperoleh sejumlah informasi dan
kepentingan tersembunyi masing-masing pihak: baik warga yang
bertahan, ahli waris, maupun kuasa menjual. Berbekal informasi
mengenai kepentingan tersembunyi para pihak tersebut, LBH
Makassar mengundang para pendamping inti (LBH Makassar,
LAPAR, KPRM, WALHI) untuk melakukan analisis terhadap
kepentingan masing-masing pihak tersebut dengan mengukur
kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, yang diukur dari
tingkat kepentingan masing-masing pihak untuk memenangkan
sengketa tanah.
Analisis kekuatan dan kelemahan para pihak tersebut
mengungkap kenyataan bahwa masing-masing pihak memiliki
kelemahan dan ketergantungan satu sama lain untuk dapat
memperoleh hak masing-masing. Sehingga mau tidak mau
mereka harus bekerja sama. Setelah mendapatkan hasil analisis
kepentingan dan kekuatan masing-masing pihak, proses mediasi
dilanjutkan dengan memberikan beberapa tawaran pilihan untuk
disepakati oleh para pihak. Salah satu tawaran yang disepakati
adalah pengalokasian beberapa kapling tanah untuk kepentingan
bersama, yang kini merupakan tempat berdirinya Baruga Paralegal.
Kesepakatan ini ditandatangani 16 Mei 2013.1
Meski sudah mendapatkan legalitas terhadap hibah tanah hasil
kemenangan warga, rencana pembangunan sekretariat PERKASI
Faktor yang memudahkan LBH Makassar dalam melakukan mediasi dalam kasus ini,
karena LBH Makassar memiliki posisi tawar selaku Pemberi Layanan Bantuan Hukum.
Bantuan LBH Makassar sangat dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan yang paling
penting adalah karena LBH Makassar telah mendapat kepercayaan penuh dari masingmasing pihak sehingga beberapa usulan kesepakatan perdamaian yang ditawarkan dapat
1

mereka diterima. Mereka pun menganggap tawaran-tawaran tersebut adalah pilihan terbaik
karena telah mengakomodir kepentingan masing-masing Pihak.
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selalu saja terkendala pada pendanaan. Upaya serius kembali
ditempuh pada akhir tahun 2014 ketika LBH Makassar menggagas
sebuah program pendampingan melalui Program Sekolah
Paralegal. Program Sekolah Paralegal bertujuan mendorong
warga Kassi-Kassi dan para pencari kedailan secara umum untuk
mampu menjadi pemain inti dalam advokasi kasus mereka sendiri.
Gagasan pembangunan Sekolah Paralegal itu sendiri menjadi
penting bagi LBH Makassar bersama dampingannya mengingat
kiprah LBH Makassar tidak hanya memberikan bantuan hukum
litigasi (pendampingan di pengadilan) tetapi juga memberdayakan
warga melalui pendidikan politik dan hukum kritis.
Paralegal adalah perwakilan warga yang dididik khusus untuk
memahami seluk beluk hukum baik teori maupun praktik atau
teknik advokasinya. Paralegal ini diharapkan bisa berperan dalam
pemberian bantuan hukum terutama dalam bentuk pertolongan
pertama pada masalah-masalah hukum. Dengan demikian,
paralegal diharapkan mampu mengisi kekosongan akan kebutuhan
bantuan hukum bagi warga terpinggirkan, terkhusus melalui
mediasi dan rekonsiliasi.
LBH Makassar sendiri telah banyak melahirkan Paralegal
berbasis komunitas yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota
Sulawesi Selatan seperti Makassar, Pare-Pare, Bone, Soppeng,
Sinjai, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Kabupaten Bulukumba.
Pemerintah saat ini melalui Undang-undang No. 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengakui eksistensi
paralegal dalam layanan bantuan hukum kepada warga yang
dapat diselenggarakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang
telah terdaftar dan terakreditasi BPHN. Melalui momentum
tersebut, LBH Makassar terus melakukan pendidikan dan
melahirkan paralegal yang berbasis komunitas termasuk dengan
menyesuaikan dengan sistem pendidikan lewat Sekolah Paralegal.
Bertemunya momentum Program Sekolah Paralegal dan
hibah tanah Kassi-Kassi, serta keinginan lama untuk membuat
sebuah ruang untuk mendiskusikan persoalan advokasi bersama
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melahirkan satu pemikiran untuk membuat sebuah balai
pertemuan yang rencananya juga akan digunakan sebagai tempat
untuk pelaksanaan sekolah Paralegal.
Ide ini segera dilaksanakan melalui LBH Makassar dan
beberapa pendamping lainnya serta anggota PERKASI dengan
mengadakan pertemuan dan berdiskusi soal rencana pembangunan
balai pertemuan. Gagasan tentang pembangunan Baruga Paralegal
akhirnya dimulai dengan mengajak jaringan ORNOP lainnya yang
selama ini terlibat dalam pendampingan PERKASI dan alumni LBH
Makassar. Hampir semua pihak tersebut menyambut baik rencana
itu, hingga pembangunan sebuah baruga (balai pertemuan) pun
dilakukan. Pendanaan dan proses pembangunannya dilakukan
secara swadaya dari jaringan, dampingan dan alumni LBH
Makassar.
Menjelang akhir Desember 2014 hingga awal 2015, berlangsung
pertemuan di rumah warga untuk mendiskusikan rencana tersebut,
membahas bentuk balai hingga penanggung jawab pelaksanaan
pembangunan. Beberapa usulan seperti bangunan semi permanen,
hingga membeli rumah kayu bekas sempat mewarnai pilihan
masyarakat. Warga akhirnya menghitung anggaran dan bersepakat
untuk membeli rumah kayu bekas. Namun, sebelum membeli
rumah kayu tersebut warga harus mulai mempersiapkan lahan
yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.
Tanah untuk membangun balai pertemuan telah disediakan,
namun kondisi tanah yang masih berbentuk rawa-rawa, membuat
warga harus bekerja untuk bergotong royong menimbuni tanah
tersebut dan membangun pondasi di kedua sisinya. Sementara itu,
warga lain juga mulai mencari rumah kayu bekas yang akan dijual.
Rumah kayu tersebut didapat di Kabupaten Takalar. Rumah kayu
itu seharga 17 juta, tiangnya terbuat dari kayu ulin, dibongkar lalu
diangkut menggunakan truk ke Kassi kassi.
Proses pembangunan balai pertemuan tersebut berlangsung
selama dua setengah bulan yaitu tengah Januari hingga April 2015.
Warga harus melakukan pembangunan tersebut pada malam hari.
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Siang hari mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kecuali
pada hari minggu warga bekerja dari pagi hingga malam untuk
pembangunan balai pertemuan tersebut.
Sekitar awal April, balai pertemuan tersebut sudah memasuki
tahap akhir pembangunan, seluruh pihak yang terlibat sepakat
menamai balai pertemuan tersebut Baruga Paralegal. Baruga
Paralegal diresmikan oleh Alvon Kurnia Palma (Ketua BP YLBHI)
pada tanggal 16 April 2015. Peresmian itu juga sekaligus sebagai
pembukaan dari sekolah paralegal. Pada peresmian tersebut hadir
perwakilan dari YLBHI, serta mengundang ORNOP dan kelompok
dampingan lainnya. Malam sebelumnya warga mengundang
pendamping-pendamping untuk selamatan atas selesainya
pembangunan Baruga Paralegal tersebut. Acara ini berjalan lebih
santai dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Beberapa penganan
lokal seperti onde-onde dan songkolo menjadi menu malam itu.

Fungsi Sosial Baruga Paralegal
SEKOLAH Paralegal berbasis komunitas yang digagas LBH
Makassar telah dan berbagai aktifitas mulai berlangsung di Baruga
Paralegal. Anggota PERKASI memanfaatkannya sebagai tempat
pengajian anak pada malam hari, dengan guru mengaji dari anggota
PERKASI sendiri, yang mengajar anak anak dari anggota PERKASI
sendiri. Baruga ini juga sering menjadi tempat pertemuan, diskusi
bagi mahasiswa ataupun ORNOP.
Jika sebelumnya target pertama pembangunan Baruga
Paralegal adalah sebagai pusat pendidikan program paralegal,
peran sosialnya terus berkembang menjadi wadah pertemuan dan
konsolidasi gerakan advokasi bagi isu-isu publik, dan hingga kini
menjadi ruang sosial yang lebih terbuka dan bermanfaat secara
sosial terhadap warga Kassi-Kassi. Keberadaan Baruga Paralegal
yang sebelumnya hanya untuk kepentingan pelatihan dan kegiatan
formal paralegal dari berbagai organisasi jaringan, kini telah
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berdampak guna lebih luas lagi.
The Asia Foundation sebagai salah satu lembaga mitra donor
LBH Makassar melalui program Australian-Indonesia Partnership
for Justice (AIPJ) turut serta dalam proses pembangunan lanjutan
dari Baruga Paralegal Kassi-Kassi. Mereka menyokong dalam
pengadaan fasilitas pelengkap seperti dapur, air bersih, listrik serta
kebutuhan rumah tangga Baruga Paralegal lainnya.
Fungsi sosial berupa ruang sosial baru bagi warga miskin
kota pada konteks ini menjadi penting. Upaya memperjuangkan
hak-hak dasar warga kota dalam kerangka pemenuhan hak-hak
ekonomi sosial budaya adalah tugas bersama. Upaya ini harus
dijalankan dengan serangkaian strategi yang penempaannya
dimulai oleh para aktor yang merasakan langsung dampak dari
pelanggaran hak-hak mereka.

Merawat Gerakan Rakyat
HIDUP dalam lingkaran konflik dan frustasi sosial akibat
perampasan ruang hidup tentu bukan perkara mudah. Warga
Kassi-Kassi telah mengalami serangkaian fase kekerasan yang
memaksa mereka untuk terus bertahan dengan keterbatasan.
Kekerasan struktural akibat ketimpangan sosial dan peminggiran
hak-hak dasar warga kota masih ditambah lagi dengan kekerasan
kultural berupa stigma sebagai warga ‘liar’ dan miskin, menambah
kerumitan sosial yang harus diurai.
Melihat dari sudut pandang gender, saat itu perempuan dan
laki-laki sama-sama berada dalam posisi yang sulit. Seorang bapak
kepala rumah tangga harus mampu membagi perhatiannya untuk
mencari nafkah dan ikut berjuang. Demikian pula para wanita
dengan pekerjaan domestik harus merelakan banyak hal dalam
keluarga untuk bisa turut dalam perjuangan.
Di sini tampak jelas bagaimana hak-hak mendasar sebuah
kelompok warga kota sedang terlanggar.
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Persoalan hak-hak dasar: hak politik dan ekonomi, sosialbudaya (Ekosob) sejatinya bukan isu baru dalam gerakan advokasi.
Tuntutan atas pemenuhan hak-hak dasar tersebut menjadi salah
satu isu sentral di era penguasaan serta meluasnya perampasan
atas nama kepentingan ‘pembangunan’. Mengandalkan pemerintah
semata untuk menyusun program-program pelayanan hak-hak
dasar tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Perlu keterlibatan aktif
warga sendiri guna menunjukkan (kembali) apa yang menjadi
hak mereka dalam sebuah format organisasi rakyat, sebagaimana
ditunjukkan PERKASI dan anggota koalisi lain.
PERKASI, hingga saat itu telah menujukkan bahwa
keberhasilan memengaruhi komitmen politik serta memenangkan
perjuangan dicapai berkat dua hal. Pertama, kemampuan
organisasi PERKASI bersama organisasi-organisasi anggota koalisi
dalam menjalankan advokasi serta menggerakkan perjuangan di
tiga jalur advokasi: politik, litigasi dan kampanye publik. Kedua,
keberhasilan pegiat gerakan membuka kran komunikasi politik
dengan berbagai pihak dengan tetap berpegang pada agenda
memenangkan gugatan hukum.
Kolaborasi warga bersama organisasi mahasiswa, pegiat
ORNOP seperti LBH Makassar, WALHI Sulawesi Selatan, LAPAR,
Kontras Sulawesi dan berbagai ormas seperti KPRM adalah titik
temu yang harus kita perlajari secara seksama dan dilihat sebagai
keberhasilan rakyat. Pendekatan dan pencapaian lembaga advokasi
idealnya didorong untuk bisa berkorelasi positif dengan penguatan
daya kritis-politis organisasi rakyat yang nantinya akan membentuk
kesadaran sendiri dalam memperjuangkan hak dasar mereka.
Advokasi warga Kassi-Kassi, hingga kadar tertentu, telah
menunjukkan upaya penguatan warga untuk bisa memperjuangkan
tuntutan serta harapan mereka dalam kerangka yang lebih maju,
baik secara strategi maupun pemanfaatan media dan jaringan.
Motif gerakan dan cara-cara warga dan pendamping merespons
persoalan nyata membuktikan bahwa rakyat yang terorganisir
dalam mengartikulasikan kepentingan dan cita-cita perubahan
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berpotensi melahirkan perubahan. Kita bisa berharap, terutama
dengan berdirinya PERKASI dan Baruga Paralegal, disokong
pengalaman kolektif menjalankan gerakan yang berhasil, cita-cita
ini punya nafas lebih panjang.
Kita tinggal menantikan, apakah gerakan rakyat ini akan
membesar, kian maju dan menjadi lebih proaktif dalam menyusun
agenda sendiri untuk mereka ajukan dalam pembuatan kebijakan,
sebelum ‘diserang’ oleh kepentingan pihak yang punya kuasa.
Dengan begitu, kita bisa berharap gerakan rakyat dapat lebih terlibat
dalam memengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik
yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka—dan kita semua.
Sehingga, akan lebih baik bila kita berhenti menunggu.[]
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Profil LBH Makassar,
“Rumah Pencari Keadilan”

Sejarah Singkat
LBH Makassar awalnya LBH Ujung Pandang, didirikan
pada tanggal 23 September 1983 oleh para pengacara dan
advokat PERADIN dan kemudian bergabung dengan YLBHI
yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide
pembentukan LBH Makassar kala itu digodok oleh sebuah tim,
terdiri atas beberapa advokat senior seperti M. Ilyas Amin, S.H.,
Harry Tio, S.H., H.M. Arsyad Ohoitenan, S.H., Fachruddin Solo,
S.H., serta Sakurayati Trisna, S.H..
Kepemimpinan LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin,
S.H. sebagai Direktur pertama untuk periode 1983-1986.
Selanjutnya, LBH Makassar dipimpin oleh A. Rudiyanto Asapa,
S.H. (dua periode, yakni 1986-1989 dan 1989-1992), Nasiruddin
Pasigai, S.H. (1993-1996), Mappinawang, S.H. (1997- 2003), M.
Hasbi Abdullah, S.H. (2004-2007), serta Abdul Muttalib, S.H.
(2007-2011). Saat ini, Direktur LBH Makassar adalah Abdul Azis,
S.H. untuk masa jabatan 2011-2014 dan 2014-2017.
Sebagai kantor yang berada dibawah naungan Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), maka LBH
Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan YLBHI. Sebagai
sebuah organisasi masyarakat sipil, LBH Makassar memandang
bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin
rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta
kebebasan-kebebasan dasar manusia. Karenanya, keberadaan LBH
Makassar bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem masyarakat
hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan
beradab/berperikemanusiaan secara demokratis.
Suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu
menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga
melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati

keadilan hukum serta suatu sistem ekonomi, politik dan budaya
yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan
setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka, dan
memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan
menjunjung tinggi HAM. Sehingga, bantuan hukum lewat BHS
dijadikan sebagai aktivisme masyarakat sipil atau rakyat untuk
menggunakan hukum sebagai alat guna mendorong perubahan
lewat pemahaman hak asasi warga dan demokratisasi.
Ruang Lingkup Kerja
Ruang lingkup kerja LBH Makassar meliputi konsultasi
hukum, pendampingan kasus, pendidikan dan pengorganisasian,
riset serta kampanye. Pendampingan hukum oleh LBH Makassar,
yakni bantuan hukum terhadap konflik, tidak hanya menyangkut
kepentingan individual, tetapi juga kelompok masyarakat serta
memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum
yang lebih memihak.
Pengorganisasian sebagai bagian dari kerja advokasi LBH
Makassar. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas hukum
dan posisi tawar masyarakat guna mendorong kebijakan yang
berkeadilan maupun dalam menghadapi berbagai permasalahan
hukum.
Adapun jenis kasus yang didampingi LBH Makassar, antara
lain, kasus pertanahan berkaitan dengan pemerataan sumber
daya ekonomi, terutama masyarakat yang sebagian besar masih
bergantung pada sektor pertanian, serta perkotaan untuk properti.
Kasus lingkungan hidup, berkaitan dengan hak atas lingkungan
hidup yang sehat dan baik. Kasus perburuhan, berkaitan dengan
akses sebagian besar kelompok masyarakat (buruh) yang tidak
berdaya terhadap sumber daya ekonomi. Kasus hak sipil dan politik,
berkaitan dengan peningkatan posisi dan akses masyarakat dalam
hubungannya dengan negara (state). Kasus anak dan perempuan,
berkaitan dengan eksploitasi, tindak kekerasan, serta diskriminasi
terhadap anak dan perempuan.

Selain itu, LBH Makassar aktif melakukan kegiatan publikasi
dan kampanye, misalnya kampanye anti-korupsi dan reformasi
peradilan. Di samping juga melakukan riset menyangkut topik
yang menjadi bidang prioritas, seperti perlindungan terhadap
hak-hak sipil dan politik, perlindungan terhadap hak-hak buruh,
petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota.
Prioritas wilayah kerja LBH Makassar adalah wilayah Provinsi
Sulsel, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten
Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten
Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten
Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap,
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja,
Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu
Utara, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru,
Kabupaten Pangkep, Kota Parepare dan Kota Palopo.
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