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Begal dalam tinjauan sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna
jalan. Identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, bahkan
dapat berujung pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen
proletariat) yang tersisih atau tidak mendapat tempat dalam pertarungan memperbutkan ruangruang hidup di kota. Melihat kondisi sosial Indonesia, di dua tahun terakhir, tindakan begal marak
terjadi di sejumlah wilayah.
Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan
saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat
dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh lebih
berbahaya dibanding begal lumpen.1 Sehingga sangatlah tepat bila “begal” dapat menggambarkan
perilaku korup penyelenggara Negara. Pada konteks penegakan hukum dan HAM di tahun ini,
pembegalan kerah putih inilah yang membajak penegakan hukum, aktif melanggar dan merampas
hak-hak masyarakat, kemudian menggunakannya sebagai sarana melindungi diri dan
kelompoknya. Mereka mengokupasi perangkat hukum yang ada, membalik 180° arahnya dan
mengakibatkan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Jika diteropong dari berbagai peristiwa dan kasus hukum dan HAM di Sulawesi Selatan selama
tahun 2015, terlihat jelas kegagalan negara dalam melindungi dan memenuhi kewajiban terhadap
rakyatnya. Kewajiban pemerintah dengan aparatusnya dalam menciptakan kebebasan sipil (civil
liberties) dan mewujudkan keadilan sosial (social justice) seolah jalan di tempat. Kondisi ini
disebabkan antara lain karena faktor willingness dari pemerintah dan menguatnya dominasi modal
dalam terma investitasi dan pembangunan baik dalam bentuk tindakan maupun kebijakan. Sebagai
pemangku kewajiban dan pelayan rakyat pemerintah terkadang gagal paham dan gagap dalam
bertindak untuk pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) warganya, melakukan
pembiaran hingga bertindak represif dalam bentuk kriminalisasi. Akibatnya masyarakat miskin
dan marjinal kehilangan hak dan terbatas aksesnya terhadap ekonomi dan sosial akibat dominasi
pemodal atas negara/pemerintah.

1

Kelompok pembegal, jika dilihat dalam pendekatan teori, bisa disinonimkan atau dekat pengertiannya dengan
oligark. Lihat Robinson:1986 dan Winters:2012
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Cerminan ini jelas jika dilihat pelanggaran yang terkait dengan Hak Ekosob berdasarkan
keseluruhan data kasus yang diterima oleh LBH Makassar, dimana kasus tanah dan property
menempati isu tertinggi di tahun 2015 yakni sebanyak 35 kasus. Jenis kasus beserta polanya dalam
berbagai bentuk mulai dari penggusuran, pencaplokan lahan berbasis HGU/Hak Pakai/Hak Garap,
eksekusi paksa, sengketa kepemilikan dengan pengembang, ganti rugi lahan hingga sengketa
kawasan hutan lindung. Termasuk di dalamnya adalah hal Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
dalam kasus reklamasi pantai Makassar, yang mengabaikan akses ruang publik dan merusak
ekologi pantai Makassar. Bahkan, mengakibatkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal dan hidup di lingkungan pesisir pantai
Makassar. Demikian juga halnya dengan sengketa perburuhan, dari 26 kasus menunjukkan masih
lemahnya pemenuhan hak normatif pekerja terutama upah/tunjungan dan jaminan kerja, serta
hubungan kerja yang timpang.
Sementara itu di bidang hak-hak sipil dan politik, sepanjang tahun 2015 menujukkan bagaimana
Negara lewat aparatusnya masih gemar bertindak abuse dan eksessif dalam menggunakan
kewenangannya. Paling minimalis dalam beberapa kasus pemerintah atau aparat kadang tidak
hadir atau melakukan pembiaran terjadinya kekerasan oleh kelompok tertentu karena perbedaan
keyakinan, pendapat dan kepentingan. Disamping itu, Pilkades Serentak, yang mana dilaksanakan
pertama kali di tahun ini, sebagai implementasi UU No. 16 tahun 2014 tentang Desa, belum
memperlihatkan implementasi demokratisasi di tingkat lokal. Malah menunjukkan sejumlah
persoalan baik dari sisi kesiapan pelaksanaannya, pengawasan proses hingga pada penyelesaian
sengketa pilkades yang mana tidak mempertimbangkan asas musyarawah sebagai mekanisme
pertama dan utama dalam suatu Desa.
LBH Makassar mencatat sejumlah 22 kasus kekerasan yang telah terjadi wilayah Sulawesi Selatan
dengan jumlah korban sebanyak 68 orang. Kekerasan ini mencakup kekerasan secara fisik, nonfisik, dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan kondisi korban juga beragam
yakni meninggal, luka-luka, trauma dan dikriminalisasi termasuk korban penangkapan dan
penahanan secara sewenang-wenang. Dua korban meninggal, salah satunya meninggal dalam
tahanan (Polsek Sajoanging) dan satu lainnya meninggal di Rumah Sakit setelah mengalami
sejumlah bentuk tindak kekerasan. Tidak terkecuali kasus kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang nota bene korbannya adalah perempuan.
Gambaran tersebut di atas didasarkan pada data kasus pendampingan dan hasil analisis LBH
Makassar selama kurun waktu 2015. Data dan analisis inilah yang kemudian kami rekam dan
rangkum dalam sebuah Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2015.
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BAGIAN I

LBH Makassar, Akses Keadilan Bagi Si Miskin dan Termarjinalkan
A. Pelayanan Bantuan Hukum bagi Para Pencari Keadilan 2
Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah dapat dipisahkan dari konsepsi Negara Hukum.
Negara hukum dimaknai sebagai Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar
atas kekuasaan belaka (Machsstaat) berdiri sebagai kesatuan tatanan norma berlandaskan pada
konstitusi yang tidak absolutisme. Konstitusi itu sendiri berisi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang
menjadi pedoman hidup bernegara dan berbangsa. Hal ini menguatkan keberadaan Negara hukum
menghendaki adanya supremasi HAM.
Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan
kebebasan dasar manusia. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahkan jauh sebelumnya,
paska kemerdekaan, para founding fathers Indonesia telah mencantumkan prinsip-prinsip HAM
dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni pada UUD 1945 dan pembukaanya, sebagai pedoman
dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.
Hal yang perlu disadari, konsepsi tersebut ternyata masih belum
sejalan dengan kondisi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Nilainilai keadilan dan kebenaran masih sangat jauh dan tak jarang tidak
berpihak kepada masyarakat. Sejumlah pelanggaran HAM, sistem
peradilan yang tidak independen dan imparsial, masih kuatnya
intervensi kekuasaan Negara dan Pemerintah terhadap implementasi
hukum dan HAM, lemahnya perlindungan hukum dan HAM terhadap
masyarakat marginal/ miskin, hingga saat ini menjadi warna buruk
kehidupan bangsa Indonesia.
BAB ini mengulas sejumlah data yang berbasis pada pengaduan yang
diterima dan didampingi oleh LBH Makassar dalam periode Januari hingga awal Desember 2015.
2

8

Tabel dan Grafik dalam BAB ini berdasarkan data pengaduan masuk di LBH Makassar, 2015

Penegakan Hukum dan HAM 2015, Dibegal..!!

LBH Makassar dalam upaya memperjuangkan jaminan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat
marjinal/ miskin serta penegakan hukum yang berkeadilan secara khusus di Sulawesi Selatan
menjadikannya sebagai rumah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal/ miskin sejak
berdiri hingga saat ini. Medio 2 (dua) tahun terakhir (2014 – awal Desember 2015), LBH Makassar
telah menerima total pengaduan sebanyak 525 dengan penerima manfaat secara keseluruhan
sebanyak 3.433 orang. Di tahun 2014, total pengaduan sebanyak 242 kasus, dimana yang diterima
sebanyak 214 kasus, dengan penerima manfaat berjumlah 2.560 orang.3 Sementara di tahun 2015,
jumlah pengaduan sebanyak 283 kasus, dimana yang diterima sebanyak 263, dengan penerima
manfaat berjumlah 873 orang.
Perbedaan siginifikan jumlah penerima manfaat antara tahun 2014 dan 2015 ini terjadi
dikarenakan data tahun 2014, LBH Makassar mengakumulasi keseluruhan penerima manfaat baik
secara langsung (pemohon bantuan hukum) dan tak langsung (jumlah anggota keluarga dari
pemohon), sementara pada data 2015, LBH Makassar hanya menggunakan data penerima manfaat
secara langsung. Keseluruhan pengaduan tersebut bersifat langsung yakni pengadu (penerima
manfaat) datang ke kantor LBH Makassar, sementara pengaduan ataupun informasi kasus melalui
website dan sosial media yang dimiliki oleh LBH Makassar belum dapat terdata dengan baik, oleh
karena itu LBH Makassar melakukan pembenahan kembali di tahun ini dengan harapan di tahuntahun berikutnya, data dan informasi melalui website dan sosial media dapat terdokumentasi
dengan baik.

Sejak Januari hingga awal Desember 2015, dari 263 kasus yang diterima - didampingi oleh LBH
Makassar, jika dilihat dari Jenis kasusnya, terdapat 124 kasus yang merupakan kasus perkara
Pidana, 131 kasus perkara Perdata dan 8 kasus perkara administrasi (TUN).

3

Data tahun 2014 diambil dari Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2014. Data dan Catahu 2014 dapat diakses melalui
http://lbhmakassar.org
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Berdasarkan sifat kasusnya, terdapat 113 (43%) kasus struktural dan 150 (57%) adalah nonstruktural. Dari 113 kasus struktural tersebut, 45 (45,40%) adalah perkara pidana, 60 (53%)
adalah perkara perdata dan 8 (7%) adalah perkara TUN. Hal ini menunjukkan, kasus dengan sifat
Struktural yang diterima dan didampingi oleh LBH Makassar di tahun 2015 lebih banyak pada jenis
perkara Perdata.
Sifat dan Jenis Kasus
Jenis Kasus
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Sifat Kasus
Struktural

Non-Struktural

Pidana

45

79

Perdata

60

71

TUN

8

0

113

150
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Kasus berdasarkan Sifatnya
Januari - awal Desember 2015

NonStruktural
57%

Struktural
43%

LBH Makassar, atas kasus yang diadukan, melakukan pendampingan dalam 3 (tiga) bentuk
pendampingan (layanan), yakni konsultasi, non-litigasi dan pendampingan secara litigasi.
Pembagian bentuk pendampingan ini menyesuaikan pada kebutuhan para pemohon (penerima
manfaat). Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa ketiga bentuk tersebut selalu
bersinggungan, dimana pendampingan konsultasi dan non-litigasi dapat ditingkatkan ke tahap
litigasi dan demikian sebaliknya, pendampingan secara litigasi, yakni melalui jalur lembaga
peradilan (kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), dari awal dan dalam prosesnya selalu melalui
tahapan konsultasi dan non-litigasi (negosiasi, mediasi, pengorganisasian, penyuluhan/
pendampingan hukum, dan lain sebagainya). Kondisi ini sudah menjadi metode kerja dan upaya
standar minimum bantuan hukum LBH Makassar. Oleh Karena itu, pendataan berbasis bentuk
layanan bantuan hukum oleh LBH Makassar hanya difokuskan pada tahapan akhir pendampingan
setiap kasus.
Di tahun 2015, dari 263 kasus yang diterima, 50 kasus dilayani dengan memberi legal advice
(konsultasi), 102 kasus didampingi secara non-litigasi yang mana secara umum dalam bentuk
memediasikan atau negosiasi antara pihak terkait kasus, sementara 111 kasus lainnya didampingi
secara litigasi baik di kepolisian hingga di pengadilan.

Bentuk Layanan yang Diberikan
Januari - awal Desember 2015
102

111

50

Konsultasi
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Non-litigasi

Litigasi

Dilihat dari jenis perkara kasus, LBH Makassar lebih banyak melakukan pendampingan secara
litigasi pada perkara pidana dan perdata yakni masing-masing 71 kasus dan 37 kasus, sementara 3
kasus administrasi (TUN) didamping secara litigasi. Sementara itu, pendampingan secara nonlitigasi dan konsultasi lebih banyak diberikan pada perkara perdata, yakni 54 kasus didampingi
secara non-litigasi dan 40 kasus dengan berkonsultasi. Perkara pidana dengan pendampingan
secara non-litigasi ada 44 kasus, dan 9 kasus lainnya dengan konsultasi.

Bentuk Layanan atas Jenis Perkara
Januari - awal Desember 2015

71
54

40

Litigasi

Pidana
71

Perdata
37

TUN
3

44

54

4

9

40

1

Non-Litigasi
Konsultasi

Sementara itu, Pada kasus-kasus Struktural, Dari

Pendampingan Kasus Struktural

113 kasus Struktural, jumlah kasus yang didampingi

Januari - awal Desember 2015

secara litigasi 50 kasus, non-litigasi adalah 49 kasus,
dan 14 kasus lainnya LBH Makassar memberikan

25

legal advice (konsultasi) sesuai kebutuhan pemohon
(penerima

manfaat).

Perbedaan

dari

28

22

jumlah

30
17

10

pendampingan secara litigasi dan non-litigasi kasus
structural

terlihat

pada

jenis

perkara

yang

turut adalah 22 dan 3 kasus. Pendampingan non-

0

3

didampingi, dimana kasus pidana berjumlah 25
kasus sementara kasus perdata dan TUN berturut-

4
Litigasi
Non-Litigasi

litigasi kasus struktural lebih banyak dilakukan pada
perkara perdata dibandingkan perkara pidana dan
TUN, yakni 28 kasus perdata sementara pidana dan
TUN berturut-turut adalah 17 dan 4 kasus.
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20

TUN

Perdata

Pidana

B. Profil Pencari Keadilan

Penerima Manfaat berbasis Bentuknya
Januari - awal Desember 2015

Grafik disamping memperlihatkan jumlah
pengaduan masyarakat ke LBH Makassar
sejak Januari hingga awal Desember 2015.

Individu
86%

Penerima manfaat di tahun ini didominasi
Kelompok
14%

oleh individu dibanding kelompok. Penerima
manfaat individu berjumlah 227 orang
(86%) sementara penerima manfaat dalam
bentuk kelompok berjumlah 36 kelompok

(14%). Kondisi ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran individu dalam menggunakan haknya
dalam kesamaan dihadapan hukum atau hak mendapatkan keadilan dengan mengupayakan
penggunaaan mekanisme bantuan hukum. Sementara ini, penerima manfaat dalam bentuk
kelompok (14%) umumnya terjadi pada kasus-kasus yang bersifat perdata/ pidana pada isu Hak
Ekosob, terutama pada kasus perburuhan, tanah dan perumahan serta lingkungan, yang mana
penerima manfaat individu dalam tiap kelompok beragam jumlahnya.

Dari 873 orang penerima manfaat bantuan hukum oleh LBH Makassar, dilihat dari usia dan jenis
kelamin, terdapat 742 orang dewasa (462 laki-laki dan 280 perempuan) dan 131 anak-anak (77
laki-laki dan 54 perempuan). Jika dibandingkan pada tahun 2014, penerima manfaat perempuan
menempati urutan teratas yakni 765 dewasa dan 413 anak sedangkan penerima manfaat laki-laki
berjumlah 250 dewasa dan 504 anak. Penurunan jumlah penerima manfaat di tahun ini bukan
berarti menurunnya angka penerima manfaat terutama pada perempuan dan anak bukan menjadi
justifikasi bahwa kasus kekerasan atau pelanggaran atas hak perempuan dan anak menurun,
melainkan hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor lain, diantaranya adalah faktor budaya
pada kacamata pencari keadilan dimana perempuan dan anak pencari keadilan masih enggan
menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahannya.
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Penerima Manfaat berbasis Bentuknya
2014 dan 2015

14

Tahun

Individu

Kelompok

2014

169

33

2015

227

36

395

70
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C. Kasus-kasus yang diadukan
Dalam pengelompokkan data-data pengaduan, LBH Makassar mengelompokkan kasus berbasis
pada sifat kasusnya yakni Struktural dan Non-Struktural. Kasus Struktural kemudian
diklasifikasikan berbasis pada isu kasus dan HAM yang muncul.

Klasifikasi berbasis Sifat Kasus
Januari - awal Desember 2015
300
250

200
150

151

Non-Struktural
Struktural

100
50

113

0

Pada Klasifikasi berbasis isu kasus (termasuk isu HAM) pada kasus Struktural, dikategorikan atas
beberapa isu, yakni Kekerasan (kekerasan fisik oleh aparat sektor keamanan, kekerasan terhadap
perempuan dan anak, kekerasan non fisik dan kekerasan atas nama agama), isu tanah dan
perumahan, lingkungan hidup, buruh, penggusuran terhadap pedangang kaki lima (PK 5), isu
konsumen, pendidikan, KDRT, Mafia Peradilan, pelanggaran atas hak dasar, dan hak berpartisipasi
dalam pemerintahan (hak politik). Berikut grafik yang menunjukkan jumlah kasus dari tiap isu
tersebut:
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1. Perburuhan
Sebanyak 26 kasus perburuhan masuk ke LBH Makassar pada kurun waktu Januari hingga awal
Desember 2015, yang mana secara umum terdapat 3 (tiga) persoalan umum, yakni hubungan kerja
(17 kasus), pengupahan/ tunjangan dan jaminan dalam kerja (12 kasus) dan permasalahan
kepegawaian/ administrasi terhadap perusahaan (4 kasus). Perlu dipahami, pada tiap kasus
perburuhan dapat memunculkan lebih dari satu persoalan. Semisal, pada kasus yang diadukan oleh
Erwin dan kawan-kawan, pekerja di perusahaan PT Gasina MTP Group pada Agustus 2015. Erwin
bersama 9 temannya di-PHK akibat tuntutan mereka terkait upah dan jaminan sosial tenaga kerja.
Selain itu mereka juga menuntut kejelasan atas pemecatan terhadap 2 teman kerja mereka. Akibat
tuntutan tersebut, mereka kemudian di PHK. Pemutusan hubungan kerja terhadap Erwin dan 9
orang lainnya tidak dibarengi dengan penuntasan kewajiban perusahaan atas sisa upah yang sudah
seharusnya menjadi hak Erwin dan kawan-kawan.

Jika dilihat berdasarkan bentuk pengaduan atas kasus perburuhan, kasus perburuhan atas
pengaduan individu berjumlah 18 kasus, sementara pengaduan kelompok berjumlah 8 kelompok.
Dari kedua bentuk kategori ini,
diklasifikasikan
jenis

kelamin,

Kasus Perburuhan berbasis bentuk dan Tipe Pengaduan
Januari - awal Desember 2015

berdasarkan
pada

18

pengaduan individu terdapat

80

11

8

60

perempuan, sementara pada 8

40

kasus kelompok, terdapat 67

20

orang

laki-laki

dan

laki-laki dan 24 perempuan.

Laki-laki
Perempuan

0
Individu
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Kelompok

1. Tanah dan Perumahan
Berdasarkan keseluruhan data kasus yang diterima oleh LBH Makassar, kasus tanah dan
perumahan menempati isu tertinggi di tahun 2015. Sebanyak 35 kasus atas tanah dan perumahan
terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Persoalan tanah dan perumahan masih tinggi
terjadi di kota Makassar dan 2 kabupaten terdekat yakni Takalar dan Gowa. Di Makassar terjadi
setidaknya 18 kasus, Takalar dengan 6 kasus dan Gowa dengan 3 kasus.
Wilayah (Kabupaten/ Kota)

Kasus

Barru

1

Bulukumba

2

Enrekang

1

Gowa

3

Makassar

18

Pangkajene kepulauan

1

Pinrang

1

Takalar

6

Tana Toraja

1

Wajo

1
Total kasus

35

Sementara bila dikategorikan berbasis pada bentuk dan tipe pengaduan, terdapat 21 kasus dengan
pengaduan individu dan 13 kasus atas pengaduan berbentuk kelompok. Sementara berdasarkan
jenis kelaminnya. Terdapat 332 orang pengadu atas tanah dan perumahan, dengan 143 adalah
perempuan dan 189 adalah laki-laki.
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Jenis Perkara atas tanah dan perumahan cukup beragam, mulai dari persoalan warisan,
kepemilikan, jual-beli, persoalan HGU/Hak Pakai/ Hak Garap, eksekusi paksa atas tanah/
bangunan, ganti rugi dan kawasan hutan lindung. Tabulasi berikut menunjukkan jenis perkara dan
sebaran wilayah atas perkara-perkara tersebut:
Perkara atas Tanah dan atau Perumahan
Jenis Perkara
Warisan
Kepemilikan
Jual Beli
HGU/Hak Pakai/ Hak
Garap
Eksekusi Paksa atas

Wilayah
Bulukumba, Makassar,
Takalar, Tana Toraja
Bulukumba, Gowa,
Makassar, Takalar
Barru, Gowa, Makassar

Jumlah
5
11
6

Enrekang, Makassar,
Pangkajene kepulauan,

6

Takalar
Makassar, Wajo

5

Ganti Rugi

Makassar

1

Kawasan Hutan Lindung

Pinrang

1

tanah/ bangunan

35

2. Kekerasan
Masyarakat masih dihantui oleh tindakan kekerasan
Kategori isu kekerasan ini lebih dilihat pada bentuk kekerasan dengan tinjauan identifikasi pelaku
tindak kekerasan. Selain itu, terdapat juga data ini berupaya menunjukkan informasi terkait
kondisi korban atas tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan selama medio
Januari hingga awal Desember 2015.
Dalam kurun waktu Januari – awal Desember 2015, berdasarkan pengaduan yang masuk, LBH
Makassar telah mencatat sejumlah 22 kasus kekerasan yang telah terjadi wilayah Sulawesi Selatan.
Kekerasan tersebut mencakup kekerasan secara fisik dengan jumlah 13 kasus, non-fisik dengan
jumlah 8 kasus dan 1 (satu) kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama. 1 (satu) kasus
kekerasan non-fisik yang diadukan ke LBH Makassar, adalah kasus yang terjadi di Sulawesi Barat,
yakni di kecamatan Tapango, kabupaten Polewali Mandar.
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Bila ditinjau dari sebaran wilayahnya, LBH Makassar dalam periode 2015 (Januari – awal
Desember 2015), telah mendampingi kasus kekerasan yang terjadi di 6 kabupaten/ kota di
Sulawesi Selatan dan 1 di Sulawesi Barat. Ke-6 kabupaten/kota tersebut adalah Kota Makassar
dengan 14 kasus (11 kasus kekerasan secara fisik dan 3 kasus non-fisik), Kab. Pangkajene
Kepulauan dengan 2 kasus (1 kasus kekerasan secara fisik dan 1 kasus non-fisik), Wajo dengan 1
kasus kekerasan secara fisik, Tana Toraja dengan 1 kekerasan atas nama agama, Takalar dengan 2
kasus non-fisik, dan kab. Enrekang dengan 1 kekerasan non-fisik.

Sementara itu, 1 kasus

kekerasan non-fisik terjadi di kec. Tapango, kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat.

19

Penegakan Hukum dan HAM 2015, Dibegal..!!

Dari segi korban, berbasis pada

Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia
Januari - awal Desember 2015

jenis kelamin - usia - kondisi
korban paska mengalami tindak
kekerasan, LBH Makassar melalui
olah data SIMPENSUS, terdapat
68 korban (4 korban mewakili
jumlah kelompok korban) atas
tindak kekerasan tersebut di atas.
Korban berjenis kelamin laki-laki
berjumlah terbanyak yakni 61
orang,

kemudian

berjenis
Sementara

kelamin
4

3

perempuan.

korban

Laki-laki

lainnya
lainnya

mewakili korban dalam bentuk

Perempuan

kelompok

Jenis kelamin
secara fisik

24

non-fisik

37

atas nama agama

3

3
1

kelompok. Jika di-break down berbasis pada bentuk kekerasan yang dialami, pada korban 61
korban laki-laki, terdapat 24 orang laki-laki korban kekerasan secara fisik dan 37 orang laki-laki
adalah korban kekerasan non-fisik. Sementara itu, 3 perempuan mengalami tindak kekerasan nonfisik dan 3 kelompok korban atas kekerasan non-fisik dan 1 kelompok korban kekerasan atas nama
agama.
Disamping itu, berdasarkan kategori usia korban, LBH Makassar mencatat ada 59 korban dewasa
dimana 40 orang adalah korban kekerasan non-fisik dan 19 korban kekerasan secara fisik. 5
korban lainnya adalah berusia anak-anak yang merupakan korban kekerasan secara fisik.
Kondisi korban paska mengalami tindak kekerasan beragam, LBH Makassar mengklasternya,
berdasarkan analisa data, menjadi 4 klaster kondisi yakni meninggal, luka-luka, trauma dan
dikriminalisasi yang mana termasuk di dalamnya korban yang ditangkap dan ditahan secara
sewenang-wenang. Atas kondisi korban, pada kekerasan fisik, terdapat 16 korban yang mengalami
luka-luka, 2 orang meninggal, dan 6 orang lainnya mengalami trauma. Dua korban meninggal
tersebut, salah satunya meninggal dalam tahanan (Polsek Sajoanging) dan satu lainnya meninggal
di Rumah Sakit setelah mengalami sejumlah bentuk tindak kekerasan.
Pada kekerasan non-fisik, terdapat 6 orang mengalami trauma, sementara 37 korban lainnya
dikriminalisasi (termasuk di dalamnya adalah korban penangkapan dan penahanan sewenangwenang). Sementara itu, 1 orang (mewakili kelompok) mengalami trauma akibat tindak kekerasan
yang mengatasnamakan agama.
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Bentuk Kekerasan

Kondisi

Jumlah
kasus

luka

meninggal

trauma

16

2

6

secara fisik

13

non-fisik

8

6

atas nama agama

1

1

22

16

2

dikriminalisasi/
ditangkap/ ditahan

37

13

37
68

Violence Behavior Institusi Keamanan mengakibatkan terjadinya kekerasan
Berbasis pada pengaduan yang masuk ke LBH Makassar, Insitusi Keamanan (TNI dan POLRI)
masih mendominasi sebagai pelaku tindak kekerasan di wilayah Sulawesi Selatan pada periode
Januari – awal Desember 2015. Dari 19 tindakan kekerasan oleh aparat POLRI, 11 tindak
kekerasan secara fisik, 7 tindak kekerasan non-fisik dan 1 tindakan turut terlibat dalam kekerasan
atas nama agama. Sementara itu TNI melakukan 6 tindakan kekerasan secara fisik, dan massa/
kelompok warga sipil turut melakukan 2 tindak kekerasan non-fisik dan 1 kekerasan atas nama
agama.

Bentuk Kekerasan

Identifikasi Pelaku
Jumlah
kasus

massa/
TNI

Polisi

kelompok
warga sipil

secara fisik

13

non-fisik

8

7

2

atas nama agama

1

1

1

19

3

22
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6

6

11

Bentuk-bentuk dari tindakan kekerasan oleh pelaku beragam. Grafik dibawah menunjukkan
bentuk-bentuk tindakan dari 3 (tiga) katergori Kekerasan berdasarkan pengaduan yang masuk ke
LBH Makassar.

Dari Grafik di atas terlihat bahwa aparat kepolisian melakukan 24 bentuk tindak kekerasan secara
fisik, yakni 3 tindak penganiayaan, 8 penyiksaan, 2 tindakan pengambilan/ perusakan barang milik
secara paksa, 4 tindakan intimidasi. Sementara tindakan penangkapan dan penahanan sewenangwenang, penembakan, dan penggeledahan secara paksa (tanpa surat perintah) masing-masing 1
tindakan. Aparat TNI telah melakukan 11 tindakan yakni 5 tindakan penganiayaan, 2 tindakan
penyiksaan dan 4 tindakan intimidasi sementara itu massa/ kelompok warga sipil melakukan 1
tindakan intimidasi.
Grafik disamping menunjukkan bentuk tindak kekerasan non-fisik dan atas nama agama. Aparat
kepolisian melakukan 10 tindakan kekerasan dimana 1 tindakan intimidasi dengan menodongkan
senpi,

2

tindakan

intimidasi
Bentuk Tindak Kekerasan non-fisik dan atas nama agama oleh
Pelaku

(berupa hardikan, makian), 2
tindakan

memaksa

Januari - awal Desember 2015

korban

mengakui suatu perbuatan, dan 5

6

tindakan kriminalisasi. Sementara

5

aparat TNI melakukan 1 tindakan

4

intimidasi

3

dan

1

tindakan

memaksa untuk mengakui suatu
perbuatan.
warga

sipil

Massa/
terlibat

kelompok
atas

3

5

3

intimidasi

2 2
dipaksa untuk mengakui suatu
perbuatan

2
1 1

1

kriminalisasi

1
0

tindakan intimidasi yang terjadi.

TNI

POLRI
Pelaku

22

intimidasi dengan menondongkan
senpi
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Massa/ kelompok
warga sipil

Penyiksaan – Praktik keji yang masih digunakan bahkan terlembagakan
Penyiksaan berbeda dengan tindak penganiayaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik
jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari
seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah
dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau
pejabat politik.4 Dalam tindakan penyiksaan terdapat elemen utama yakni : rasa sakit/ penderitaan
yang hebat terhadap fisik dan atau mental, dilakukan oleh atau seizin pejabat publik, dengan tujuan
pengakuan atau mendapat informasi (adanya unsur paksaan), dan dilakukan di dalam wilayah
kewenangan pejabat publik tersebut.
Medio Januari – awal Desember 2015, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Makassar,
terdapat 10 tindakan penyiksaan yang terjadi, dimana 8 tindakan oleh aparat kepolisian dan 2
tindakan oleh TNI. Keseluruhan tindakan tersebut terjadi dengan motif untuk mendapatkan
pengakuan dan informasi dari korban secara paksa. Bentuk-bentuk dari tindakan penyiksaan ini
dilakukan secara beragama. Grafik berikut menunjukkan bentuk-bentuk dari praktik penyiksaan
yang terjadi di tahun 2015 (periode Januari – awal Desember 2015).

diancam dengan
senjata api
2
6%

dipaksa
menandatangani
suatu pernyataan
2
6%

Bentuk Pratik Penyiksaan
Januari - awal Desember 2015

diinterogasi tanpa
pendamping hukum
8
25%

ditendang
7
22%

dipukul dengan
tangan kosong
7
22%

diancam dan dipaksa
mengakuai suatu
perbuatan
5
16%

penyiksaan berujung
kematian
1
3%

4

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 Ketentun Umum butir ke-4.
Defisini yang sama disebutkan juga dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB 39/46, 10
Desember 1984 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998
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Lokasi peristiwa penyiksaan

jumlah

Makosat Brimobda Polda

2

Sulsel
Polres Pangkep

1

Rumah Pelaku

1

Polsek Biringkanya

1

Polsek Sajoanging

1

Koramil

1

Polsekta III Mariso

2

Polsek Rappocini

1

Markas TNI di Mariso

1

3. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Pada kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak5 yang diterima oleh LBH Makassar pada
kurun waktu Januari – awal Desember 2015, yakni 5 kasus kekerasan terhadap anak, 3 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan subjek korban
adalah perempuan.

Data Kekerasan terhadap Hak Perempuan dan Anak
Januari - awal Desember 2015

5

3

Kekerasan
terhadap
perempuan

5

24

4

Kekerasan
terhadap anak

Kategori ini didasarkan pada subjek hak terhadap perempuan dan anak
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kekerasan
dalam rumah
tangga

4. Kasus Non-Struktural
Selain menangani permasalahan struktural, LBH Makassar juga menerima konsultasi dan
pendampingan baik litigasi maupun non litigasi yang secara umum diadukan oleh masyarakat di
Sulawesi Selatan. Permasalahan-permasalahan tersebut dikategorikan dalam kategori NonStruktural. Kasus Non-Struktural ini kemudian dibagi dalam subkategori berdasarkan jenis kasus
serta bentuk layanan yang diberikan.

Dari 150 kasus non-struktural yang diterima oleh LBH Makassar, terdapat 79 kasus pidana, 71
kasus perdata, dan 0 kasus TUN. Sementara pada bentuk layanan yang diberikan, 79 kasus pidana
non-struktural, didampingi secara litigasi (46 kasus), non-litigasi (27 kasus) dan diberikan
konsultasi (6 kasus). Pada 71 kasus perdata, didampingi secara non-litigasi (26 kasus), litigasi 15
kasus, dan konsultasi 30 kasus.
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BAGIAN II

Advokasi Kasus – Tidak Terpenuhinya Hak Warga
A. Bidang Hak Politik dan Anti Kekerasan
I.

Demokrasi dalam Otonomi Asli Desa

Tahun 2015 ini merupakan tahun pelaksanaan Pilkades serentak pertama kali di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk di Sulawesi selatan. LBH Makassar sendiri menerima pengaduan baik
konsultasi maupun pendampingan hukum langsung dari Wajo, Enrekang, dan Luwu Timur.
Pilkades serentak sebagai bagian Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut UU Desa) menimbulkan banyak masalah karena profesionalisme penyelenggara yang
belum memadai. Sosialisasi aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkades
juga tidak maksimal, sehingga di beberapa wilayah pelaksanaan Pilkades cenderung terlihat
dipaksakan. Sebagian besar pengaduan menyangkut pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala
Desa (PPKD) yang dinilai tidak profesional, seperti tidak menjalankan kewajiban, melakukan
penelitian, klarifikasi, dan verifikasi keabsahan berkas bakal calon kepala desa dan dan kewajiban
untuk memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat, serta menagabaikan persyaratan
bakal calon yang mengatur ketentuan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk
dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
Pengabaian kewajiban BPD sebagai pengawas yang berwenang menyelesaikan setiap masalah
yang timbul di setiap tahapan Pilkades. Belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme
penyelesaian sengketa yang sesuai kondisi objektif demokrasidan otonomi asli di desa.
Asas Musyawarah yang mendasari pelaksanaan UU Desa tidak dikedepankan dalam penyelesaian
sengketa Pilkades, sehingga keadilan, dan kepastian hukum harus dicari oleh masyarakat desa
hingga ke pengadilan. Recovery terhadap dampak Pilkades, seharusnya menjadi prioritas utama
pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan sengketa pilkades, tak perlu langsung melempar
masalah ke Pengadilan, karenaada Asas yang mendasari penyelesaian masalah-masalah di desa
yaitu Musyawarah. Namun, hal ini belum dipahami sepenuhnya dan pemerintah (negara) juga
belum menindaklanjuti dengan pembuatan peraturan yang lebih konkrit.Masyarakat saat ini
dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan
pemenuhan

hak-hak

politiknya

untuk

berpartisipasi

dalam

pemerintahan.

Beberapa

sengketaterpaksa harus diselesaikan melalui PTUN. Namun, penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat desa dan
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tentunya masyarakat desa memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan sendiri yaitu
musyawarah sesuai amanah UU Desa.
Kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan seiring dengan besarnya alokasi anggaran
untuk desa, namun sejauh ini mekanisme penyelenggaraan Pilkades belum terjadwal dengan
sempurna serta belum jelasnya peraturan dalam menyelesaikan sengketa Pilkades dengan jalan
musyawarah. Dalam beberapa Perda seperti Luwu Timur memang sudah diakomodir penyelesaian
sengketa melaluipersetujuan oleh semua calon yang bersengketa dalam Pilkades, melalui Lembaga
Mediasi Ad Hoc. Lembaga Mediasi Ad.Hoc merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah
daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di suatu daerah Kabupaten/Kota.
Bilamana kesepakatan tidak tercapai maka dapat diajukan ke Pengadilan. Tapi, perlu ada
peraturan secara nasional agar keseragaman pemahaman dapat diwujudkan.
Konsep

penyelesaian

seperti

ini

biasa

dikenal

sebagai

ADR(alternative

dispute

resolution).Meskipun relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa
secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya
musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.Dalam ADR ada “prosedur yang
disepakati para pihak”. Saat ini, di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa,
para pihak terpaksa harus menyelesaikan sengketa kepada bupati/walikota karena telah diatur di
dalam undang-undang. Padahal independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan para pihak
belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa di muka bupati/walikota
Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah lembaga
mana yang berwenang menyelesaiakannya, karena intervensi pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagai lembaga yang menyelesaikan tidak sesuai dengan asas otonomi asli sebagaimana
termaktub di dalam UUD di mana negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat
adat dalam hal ini desa.
Oleh karena itu, dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pemerintah perlu
memfasilitasi dengan dasar hukum dalam perundang-undangan yang mengatur dan mengakui
musyawarah desa sebagai mekanisme pertama dan utama penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan kepala desa. Dengan demikin relasi negara dan desa dapat terbentuk dan demokrasi
lokal semakin kuat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa ini
tergolong ke dalam rezim Hukum Desa bukan rezim Hukum Pemilu, sehingga penyelesaian
sengketanya perlu diatur secara khusus dalam peraturan-perundang-undangan.
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II.

Stagnasi Reformasi POLRI

Konferensi Pers :
“Mandeknya penegakan
hukum atas kasus-kasus
kekerasan aparat
keamanan adalah bukti
gagalnya Reformasi
Kepolisian”
5 Mei 2015
http://lbhmakassar.org/pressrelease/kasus-kekerasan-aparatkeamanan-tidak-dituntaskan-buktigagalnya-reformasi-kepolisian-2/

Sejak awal Reformasi Polri digulirkan, telah terbangun kesepahaman bersama mengubah
pendekatan keamanan dari pelayanan negara menjadi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu,
masalah keamanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Disahkannya UU Kepolisian RI merupakan ruang legitimasi bagi institusi
kepolisian sebagai alat keamanan negara dan pelindung masyarakat. Secara formal, Polri kemudian
menyusun agenda reformasi internal, antara lain untuk meredefinisi jati diri Polri melalui
demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, dan lain-lain.
Menindaklanjuti semangat reformasi tersebut, dilakukan perencanaan untuk melakukan
perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang dibagi dalam tiga
tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building).
Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan
tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Institusi Kepolisian sebagai institusi negara yang memikul kewajiban menjamin terpenuhi dan
terlindunginya HAM dalam penegakan hukum. Hal ini melahirkan upaya-upaya reformasi di
internalnya kepolisian. Salah satunya dengan lahirnya Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Jika
dilihat isinya Perkap ini sangat ideal, bahkan lebih baik daripada UU dan KUHAP yang berlaku saat
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ini di Indonesia. Perkap ini berisi 62 pasal dan memuat berbagai instrumen HAM baik nasional
maupun internasional sebagai konsiderans, dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan
code of conduct bagi kepolisian. Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri
yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Secara internal juga terlihat upaya Polri memperbaiki institusinya melalui pelaksanaan Perkap
No.16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri beserta SOP
pendukungnya. Polri adalah institusi negara pertama yang menyediakan aturan internal merespon
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kebijakan ini memunculkan harapan
besar agar dapat mendorong Polri untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam
memberikan akses publik. Polri juga telah membuat MOU dengan Komnas HAM dan Ombudsman
untuk membangun sinergisitas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan
penyalahgunaan kewenangan anggota Polri, tentu saja patut disambut baik.
Namun dari tahun ke tahun muncul keraguan dari masyarakat terhadap prospek masa depan
reformasi Polri. Berbagai persoalan akhirakhir ini seakan membuka mata publik
bahwa reformasi Polri masih bersifat
paradoksal. Di satu sisi Polri nampak telah
berupaya
serius

mengambil
dalam

langkah-langkah

membangun

agenda

reformasi, namun faktanya kasus-kasus
kekerasan oleh aparat keamanan (Polisi)
masih terus terjadi.
Basis Pemantauan Media dan Verifikasi informasi jaringan
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Inkonsistensi yang besar di dalam institusi Polri dalam pelaksanaan aturan internal seperti Perkap
No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 18 Tahun 2011 tentang
Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin Di Lingkungan Kepolisian.
Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya transparansi dalam penanganan kasus-kasus
tersebut.Bahkan sejak 2009, LBH Makassar berdasar kasus yang ditangani langsung mencatat 18
Kasus kekerasan yang dilakukan/diduga dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilaporkan di
wilayah hukum Polda Sulselbar yang tidak jelas penanganannya. Meski jaminan akan itu telah
tertuang dengan tegas dan jelas dalam Perkap nomor

16 tahun 2010 Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipertegas lagi dalam
Perkap Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Namun dalam prakteknya,
korban tidak mendapatkan kepastian hukum terkait proses penanganan kasusnya. Hal ini
memperlihatkan sikap Polri yang cenderung melindungi anggotanya dari jerat hukum sementara
korban-korban kekerasan oknum polisi tak kunjung mampu mendapatkan keadilan. Ini berarti
mengabaikan prinsip equality before the law. Bahkan baru-baru ini salah satu kasus yang ditangani
oleh LBH yaitu penembakan terhadap (alm) Rudi Lasuardi telah dihentikan penyidikannya oleh
Kepolisian tanpa alasan yang jelas, padahal sudah ada 2 anggota Polri yang ditetapkan sebagai
Tersangka.
Hingga saat ini Polri yang cenderung melindungi anggotanya dari
jerat hukum akibatnya korban-korban kekerasan oknum polisi tak
kunjung mampu mendapatkan keadilan, dan kepastian hukum.
Penting untuk diketahui bahwa substansi reformasi Polri adalah
mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi untuk negara
menjadi pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Reformasi
Polri yang hendak mengubah citra polisi dari militeristik ke polisi
sipil yang demokratik, profesional, dan akuntabel.
Proses hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran dan kejahatan
harus selalu ditempatkan dalam kerangka the right due process;
setiap proses dan penegakan hukum harus dengan persyaratan
konstitusional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana,
dengan tetap memperhatikan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Selain itu setiap upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum hendaknya dibarengi
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Putusan Pengadilan terhadap 2 mahasiswa
Universitas Negeri Makassar. Keduanya
divonis bersalah melakukan tindak pidana
pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
Putusan tersebut jauh dari rasa keadilan.
Kedua mahasiswa tersebut adalah korban
kekerasan dan kriminalisasi aparat kepolisian
atas peristiwa penyerangan kepolisian
terhadap kampus UNM di tahun 2014.
Tak satupun anggota polisi dibawa ke meja
hijau.
http://lbhmakassar.org/infokasus/2015/07/3
0/mahasiswa-korban-kekerasan-polisidivonis-bersalah/

dengan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini berlaku termasuk
terhadap institusi kepolisian. Polri dituntut menjadi institusi yang memenuhi prinsip-prinsip
demokratis (democratic policing), berdasarkan tiga orientasi utama suatu reformasi sektor
keamanan, yaitu prinsip democratic oversight, rule of law, dan hak asasi manusia.
Polri malah lebih sibuk mengurusi “Hate speech”padahal di satu sisi surat edaran Kapolri tentang
itu sangat rawan digunakan oleh kelompok-kelompok politik rezim untuk membungkam kritisme
masyarakat. Apalagi secara struktural posisi Polri berada di bawah koordinasi Presiden secara
langsung sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk dimobilisasi guna mengamankan agendaagenda politik-ekonomi penguasa. Padahal cita-cita awal reformasi Polri untuk mewujudkan polisi
sipil yang demokratik, berarti agenda reformasi Polri dan agenda transisi demokrasi di Indonesia
merupakan dua keping mata uang yang tidak terpisahkan. Polri bukanlah pelayan “negara” tapi
pelayan masyarakat.Atas alasan tersebut, polisi dituntut untuk semakin membuka diri dalam
menampung beragam aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan Polri
menjadi sangat penting diketahui oleh dan bahkan mendengar masukan masyarakat. Polisi tidak
saja dituntut profesional, yakni mendasarkan kinerjanya kepada ilmu pengetahuan dan sistem
hukum yang berlaku, tetapi juga akuntabel kepada pemangku kepentingan antara lain dengan
menggunakan kewenangannya secara bijak pada masyarakat yang dilayaninya.
Polri tetaplah institusi Negara dimana setiap komponen Negara, baik secara kelembagaan, maupun
individu kerakyatan harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penuh upaya reformasi Polri.
Akan tetapi, tentu dengan syarat Kepolisian secara institusional harus mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas, dibanding arogansi institusi. Hal ini dibutuhkan agar kontrol
eksternal dapat bermanfaat secara maksimal. Dengan demikian reformasi kepolisian harus dinilai
sebagai sebuah kebutuhan dan tanggungjawab bersama.
III. Kesimpulan
Dari uraian diatas, kami menyimpulan beberapa hal penting, Pertama, terkait sengket Pilkades
sangatlah penting untuks segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur
mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades Seretak berdasar asas Musyawarah. Kedua, dalam hal
Reformasi Institusi Kepolisian, sangatlah penting adanya audit kinerja Polri yang transparan dalam
penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri sebagai pelaku kekerasan
terhadap masyarakat sipi. Ketiga, disusunya rencana strategis organisasi masyarakat sipil untuk
mendesak pemenuhan tuntutan reformasi kepolisian.
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B. Bidang Anti Korupsi dan Mafia Peradilan
I.

Sapu Bersih Koruptor

LBH Makassar bersama 15
Elemen masyarakat sipil dan
mahasiswa mengecam
penangkapan Wakil Ketua
KPK, Bambang Widjojanto
Makassar, 23 Januari 2015
http://lbhmakassar.org/liputankegiatan/aksi-save-kpk-di-makassar/

Sepanjang tahun 2015, diwarnai oleh serangan balik para koruptor (corruptor fight back) terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi dan aktivis anti korupsi dalam bentuk pelaporan-pelaporan
seluruh komisioner KPK, penyidik dan beberapa aktivis anti korupsi di Bareskrim. Penetapan
tersangka 2 (dua) pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berujung pada
penonaktifan keduanya selaku pimpinan KPK. Hal ini merupakan bentuk kriminalisasi dan
pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.
1. Penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri
Kasus ini dimulai pada Selasa 13 Januari 2014, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai
tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat
Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 – 2006 dan
jabatan lainnya di kepolisian. Status tersangka ini ditetapkan sehari sebelum Komjen Budi
Gunawan akan menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI.
Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mendapat kecaman dari LBH Makassar dan
aktivis anti korupsi lainnya. Pada tanggal 16 Januari 2015, LBH Makassar bersama aktivis anti
korupsi lainnya di Kantor LBH Makassar melakukan konferensi pers dan menyatakan sikap
menolak Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri baru.
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Konferensi Pers
“Tolak Tersangka Tipikor
Jadi Kapolri, Tuntaskan
Kasus Rekening Gendut”
16 Januari 2015
http://lbhmakassar.org/pressrelease/tolak-tersangka-tipikor-jadikapolri-tuntaskan-kasus-rekeninggendut-2/

Rekening gendut tidak wajar yang dimiliki sang Jendral menjadi dasar penolakan LBH Makassar.
Indikasi rekening gendut tersebut didasari oleh laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) pada tahun 2010. Selain itu, pengajuan Komjen Budi Gunawan oleh Presiden
Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri tidak melibatkan KPK dan PPATK yang memiliki kapasitas
memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyeleksi dan mengajukan
calon Kapolri. Atas dasar tersebut, LBH Makassar menolak pencalonan Komjen Budi Gunawan
sebagai calon tunggal Kapolri dan mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan
Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
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2. Indonesia Darurat Korupsi
Pasca

ditetapkannya sebagai tersangka

korupsi, serangan

terhadap Pimpinan Komisioner KPK semakin masif dan sistematis.
Rangkaian pelaporan-pelaporan terhadap pimpinan KPK ke
Bareskrim Mabes Polri merupakan bentuk serangan balik
koruptor (coruptor fight back) dan balasan atas ditetapkannya
Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Serangan balasan ini
sebagai bentuk pelumpuhan dan penghancuran institusi KPK
melalui kriminaliasi kepada seluruh unsur pimpinan KPK.6
Atas dasar inilah LBH Makassar bersama aktivis anti korupsi
lainnya yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MARS)
Sulsel melihat pada satu titik bahwa Indonesia saat ini berada
pada kondisi darurat Korupsi dan terjadi serangan balik koruptor
secara massif dan sistematis untuk melakukan pelemahan

Rapat Akbar
Masyarakat Anti Korupsi
(MARS) Sulawesi Selatan
22 Februari 2015
http://lbhmakassar.org/liputankegiatan/rapat-akbar-masyarakat-antikorupsi-mars-sulsel/

terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena
itu LBH Makassar bersama aktivis anti korupsi lainnya melakukan
konsolidasi dan rapat akbar untuk menyusun langkah-langkah dalam menyikapi kondisi saat itu
dimana Indonesia berada dalam darurat korupsi menyikapi kampanye dan menggalang dukungan
publik untuk penyelamatan KPK #saveKPK
3. Kampanye #saveKPK #saveIndonesia
Bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sebagai salah satu lembaga yang concern di
penegakan hukum, HAM dan demokrasi yang didalamnya termasuk pemberantasan korupsi
merespon hal tersebut dan melakukan advokasi atas serangan balik koruptor dan menyikapi
kondisi Indonesia yang daruart korupsi dengan melakukan aksi kampanye dan meminta dukungan
publik agar bersatu padu menjadikan korupsi dan koruptor sebagai musuh bersama yang harus
dilawan secara bersama. Demikian massif dan beragam serta tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia advokasi gerakan antikorupsi yang dilakukan, dirasa tidak/belum menghasilkan dampak

6

Beberapa bulan paska KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan atas dugaan kepemilikan rekening gendut, tak
kurang 49 orang dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Ke-49 orang tersebut terdiri atas 4 pimpinan KPK, 3
Deputi KPK, 21 penyidik KPK, 5 orang dosen & aktivis anti korupsi, 3 mantan pejabat Negara, 2 anggota Komisi
Yudisial, 8 Komisioner Komnas HAM dan 1 Media/ Surat Kabar.
Lihat : Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi, LBH Makassar,
http://www.bantuanhukum.or.id/web/presiden-harus-segera-hentikan-kriminalisasi-bw-dan-pegiat-antikorupsilainnya/
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yang berarti menghadapi serangan terhadap gerakan antikorupsi dengan fakta bahwa proses
kriminalisasi terhadap pimpinan KPK masih berlangsung hingga saat ini.

Aksi #SapuKoruptor
Oleh Masyarakat Anti
Korupsi (MARS) Sulawesi
Selatan
16 Februari 2015
http://lbhmakassar.org/pressrelease/pernyataan-sikap-mars-sulseldalam-aksi-sapu-koruptor-2/

II. Reformasi Peradilan
1. Advokasi gerakan selamatkan KY
Karena menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga, dua komisoner Komisi Yudisial (KY) yakni
Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri oleh Bareskrim Polri atas laporan hakim Sarpin
Rizaldi ditetapkan menjadi tersangka setelah mengomentari putusan terkait praperadilan BG yang
hakim tunggalnya adalah hakim Zarpin Risaldi. Padahal 2 (dua) komisioner KY tersebut hanya
menjalankan tugas pengawasan terhadap seluruh hakim di Indonesia yang diamanatkan oleh UU.
Penetapan tersangka terhadap dua komisioner komisi yudisial Suparman dan Taufiq sangat
mengusik rasa nurani dan keadilan kami sebagai masyarakat pecinta peradilan bersih.

Konferensi Selamatkan
Komisi Yudisial
Koalisi Masyarakat Pemantau
Peradilan
20 Agustus 2015
http://lbhmakassar.org/pressrelease/gerakan-selamatkan-komisi-yudisial/
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Pasalnya hal tersebut bakal berdampak pada kewibawaan tugas pengawasan hakim yang
dilakukan oleh KY. Oleh karena itu LBH Makassar bersama aktivis pecinta peradilan lainnya pada
Kamis 20 Agustus 2015 mendesak Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas dan tidak
membiarkan

proses kriminalisasi terus berlanjut termasuk kriminalisasi terhadap 2 (dua)

komisioner Komisi Yudisial.
2. Dukung Komisi Yudisial ikut dalam seleksi hakim
Di tengah rencana seleksi pengangkatan hakim (SPH) yang sementara menggunakan sistem CPNS
oleh pemerintah dengan melibatkan MA dan KY melalui Peraturan Bersama tentang Rekrutmen
Calon Hakim, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) justru mempersoalkan
kewenangan KY terlibat dalam Seleksi Pengangkatan Hakim (SPH). Protes IKAHI ini diwujudkan
lewat pengujian tiga paket undang-undang peradilan ke MK yang mengamanatkan SPH di tiga
lingkungan peradilan dilakukan bersama antara MA dan KY.7
Padahal keterlibatan KY dalam proses seleksi calon hakim justru akan membuat proses seleksi
pengangkatan hakim lebih transparan, akuntabel, partisipatif, lebih fair dan jauh dari unsur
nepotisme sehingga menghasilkan hakim-hakim yang lebih berkualitas, profesional dan
berintegritas. Olehnya itu LBH Makassar bersama aktivis pecinta peradilan lainnya pada 2
September 2015 melakukan aksi untuk mendukung keterlibatan KY dalam seleksi hakim di
Indonesia dan meminta kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan IKAHI yang
tidak ingin melibatkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim di Indonesia.8

7

Tercatat sebagai pemohon JR yakni dari jajaran PP IKAHI yakni Ketua Umum IKAHI Imam Soebechi, Ketua I IKAHI
Suhadi, Ketua II IKAHI Prof Abdul Manan, Ketua III IKAHI Yulius, Ketua IV IKAHI Burhan Dahlan, dan Sekretari
Umum IKAHI Soeroso Ono. Secara khusu, IKAHI memohon pengujian pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 tahun 2009
tentang Peradilan Umum, pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 14A
ayat (2), (3) UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan JR ini didaftarkan pada
tanggal 27 Maret 2015 di Mahkamah Konstitusi.
Lihat juga : Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan, http://lbhmakassar.org/pressrelease/pernyataan-sikap-gerakan-selamatkan-komisi-yudisial/
8
UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 14 A ayat (2) : Proses seleksi pengangkatan hakim
pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 13A ayat (2) : Proses seleksi pengangkatan hakim
pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 14A ayat (2) Proses seleksi pengangkatan hakim
pengadilan tata usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, ayat (3) Ketentuan
lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
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Aksi Longmarch Dukung KY ikut terlibat dalam seleksi Hakim,
Rabu 2 September 2015
3. Dampak Buruk RUU Contempt of Court
Dalam Negara hukum, peradilan memiliki peran signifikan yaitu untuk menyelesaikan berbagai
persoalan di masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia menempatkan polisi, jaksa, hakim dan
advokat sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. Sementara sistem peradilan kadang kala
tidak bisa memuaskan semua orang terutama para pencari keadilan. Hakim melalui putusannya
dianggap melukai rasa keadilan masyarakat, hal ini akhirnya memunculkan protes terhadap
pegadilan. Protes ini tidak jarang berbentuk tindakan onar/gaduh, tuduhan kepada hakim telah
menerima suap, aksi protes dalam ruang pengadilan, bahkan tak jarang berujung pada kekerasan
terhadap petugas pengadilan terutama hakim. Munculnya persoalan kekerasan dan penghinaan
terhadap pengadilan dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan martabat kehormatan dan
keluhuran profesi hakim dan terjadinya tindakan Contempt of Court. 9
Tahun 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengusulkan draft dan naskah akademik Rancangan
Undang-undang Contempt of Court (CoC) ke DPR RI. Gayung bersambut, bergulir di DPR, Badan
Legislasi DPR kemudian mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut ke dalam
Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. 10
9

Contempt of Court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ atau
ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan,
penjelasan umum Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 aline ke-4. Lihat juga,
Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hal.
7
10

Sebelumnya, RUU COC juga telah pernah diusulkan pada Prolegnas 2014 dan 2015.
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/10/063726747/dpr-usul-ruu-penghinaan-pengadilan-di-prolegnas2016
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Meskipun awalnya RUU CoC disusun atas semangat melindungi peradilan dari proses internvensi,
menguatkan independensi hakim. Namun, di sisi lain, RUU CoC usulan IHAKI ini dapat berpontesi
buruk bagi berbagai lapisan elemen masyarakat luas.
Beberapa catatan kritis atas RUU CoC, Pertama, kehadiran RUU Contempt of Court berpotensi
pada tumpah tindih antara ketentuan yang diatur dalam Rancangan tersebut dengan ketentuan
Undang-undang lain, dalam hal ini seperti Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Bab VI
tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Salah satunya, pasal 33 RUU CoC yang melarang
saksi memberikan keterangan tidak benar di muka sidang pidana. Aturan tersebut sebenarnya
telah diatur dalam pasal 242 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. 11 Kemudian,
perlindungan hakim saat ini juga sudah mulai diatur dalam RUU Jabatan Hakim. Terkait tindakan
atau pelanggaran yang dilakukan lembaga atau profesi tertentu seperti pers atau advokat, hal itu
dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam kode etik profesi tersebut, seperti UU Pers dan
UU Advokat.
Kedua, RUU CoC mengakibatkan terciptanya jurang yang dalam antara masyarakat da pengadilan.
Pengadilan pada prinsipnya adalah terbuka untuk masyarakat, dimana masyarakat terutama para
pencari keadilan menumpukan harapannya atas rasa keadilan dan pengungkapan kebenaran
melalui proses pengadilan. Transparansi dan keterbukaan pengadilan juga dimaknai masyarakat
dapat melihat dan mengawasi serta mencegah adanya proses yang tidak adil (unfair trial) sehingga
hak persamaan di muka hukum (equality before law) dapat terwujud. Prinsip ini tercoreng dengan
ketentuan-ketentuan dalam RUU CoC yang mana membabat-habis sejumlah hak asasi manusia
yang diatur dalam UUD 1945, salah tiganya adalah hak untuk mendapatkan informasi dan hak
politik masyarakat serta kebebasan pers. Harus disadari bahwa pengawasan dan masukan oleh
publik sangat berperan penting bagi perbaikan lembaga maupun aparat peradilan. Salah satu pasal
dalam RUU CoC yang menodai kebebasan pers dan proses keterlibatan aktif masyarakat dalam
pengawasan proses pengadilan tertuang dalam pasal 24 RUU CoC mengenai pemidanaan terhadap
bentuk-bentuk kritikan terhadap proses pengadilan.12
11

Salah dua lainnya pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana terhadap proses peradilan adalah
pasal 207 : Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu pengauasa atau
badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Juga pasal 217 KUHP: Barang siapa menimbulkan
kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang
sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam
dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
12

Pasal 24 RUU CoC : Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan prose
persidangan yang sedang berlangsung atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat
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Ketiga, RUU CoC dimaknai sebagai upaya kebablasan dalam perlindungan marbat hakim. Dan
adanya ketentuan pidana dalam RUU CoC yang berpotensi mengurangi akuntablitas peradilan
terhadap publik. Dalam konsep pengadilan di Indonesia, hakim adalah pemegang kekuasaan dan
pengendali utama peradilan, serta perlindungan terhadap wibawa hakim telah diatur dan dijamin
dalam KUHP. Perlindungan terhadap martabat hakim ini, terlihat pada ancaman pidana dalam RUU
CoC yang dirasa sangat tinggi. Padahal, jika dilihat ancaman tersebut, semisal ancaman terhadap
tindakan kritikan atas kinerja pengadilan, dianggap tidak tepat, dikarenakan hakim hanya terikat
pada fakta persidangan bukan opini yang beredar di masyarkat.
Proses peradilan merupakan satu wadah penting bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas
segala persoalan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi akhir-akhirnya
menunjukkan menurunnya rasa kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. Menjawab
kondisi ini adalah hal yang niscaya harus diprioritaskan untuk dilakukan oleh pemerintah dan
aparatus penegak hukum dengan adanya upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga
penegak hukum untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra
lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian,
yang mana tentunya dengan adalanya pelibatan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan
peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat juga adalah langkah yang tepat dalam mengurangi
kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan Contempt of Court. Sejumlah elemen masyarakat
sipil tentu saja dapat digandeng dalam upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi
masyarakat.

Kampanye Judicial Education
Komisi Yudisial & LBH
Makassar
13-20 Oktober 2015
http://lbhmakassar.org/liputankegiatan/kampanye-judicial-education/

mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1 Miliar.
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C. Bidang Hak atas Tanah dan Lingkungan
I. Jalan Panjang Membumikan Hak
Dengungan Indonesia adalah Negara agraria dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, suatu
keniscayaan dapat dicapai yang namanya kesejahteraan. Namun pada faktanya, tanah yang
menjadi bagian penting dalam perwujudan kesejahteraan seolah tidak menjadi penting pada setiap
produk kebijakan Negara saat ini.
Sejatinya tanah adalah hak asasi manusia. Betapa tidak, tanah dalam konteks ini adalah tempat,
lokasi atau ruang yang dijadikan sumber keberlanjutan kehidupan bagi setiap orang. Baik untuk
tempat tinggal (rumah), tempat untuk membangun kehidupan sosial (keluarga, komunitas),
memiliki sejarah, tempat bercocok tanam (pekerjaan), tempat mengambil kebutuhan hidup
(kesehatan, air, udara bersih), tempat untuk memiliki hak kepemilikan, dengan berbagai dasar
hukum (hukum adat dan hukum nasional).
Keberpihakan hukum sebagai panglima di republik ini masih menyisakan masalah di tengah
kegaduhan yang dilakukan oleh sekelompok elit di negeri ini. Terutama pada persoalan dimana
masih banyaknya para elit produk orba yang masih bercokol di pusaran kekuasaan sehingga
produk legislasi sebagai sarana pemenuhan hak-hak tersebut, justru dipakai oleh golongan
tertentu demi memakmurkan sebagian kecil kelompok.
Dengan demikian, konflik agraria masih terus berlangsung hingga saat ini tidak terlepas dari
lemahnya political will oleh Negara, tak terkecuali di Sulawesi Selatan yang secara georafis potensi
sumber daya alam pada sektor hutan, tambang dan bahkan di sektor pertanian. Sulawesi Selatan
dikenal sebagai salah satu provinsi penyuplai beras nasional. Namun tentunya di balik kesuksesan
tersebut, terdapat konflik laten yang terjadi secara massif di beberapa kabupaten di Sulawesi
Selatan.
Meninjau Sulawesi Selatan, maka kita akan melihat dua Kutub. kutub Pertama: daratan, yang
mana konflik atau sengketa tenurial kehutanan masih terus berjalan dan bahkan tidak jarang
berujung pada kriminaliasasi petani yang memanfaatkan sumber daya alam. Pada hal, di tahun
2013 telah ada Peraturan Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.13 Pada
dasarnya kebijakan ini bertujuan adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat
yang mengelola dan memanfaatkan hasil

13

hutan, dimana mengharuskan Pemerintah Daerah

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutan Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. No. 79 tahun
2014, No. PB.3/Menhut-11/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan
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Propinsi maupun Kabupaten/Kota membentuk tim IP4T (Inventarisir Pemanfaatan, Pengelolaan,
Penguasaan Tanah) yang secara teknis menjalankan kebijakan kesepakatan bersama tersebut.
Namun sampai saat ini, instrumen tersebut belum juga terbentuk, sebagai bentuk konsistensi
Negara, Pemerintah Sulawesi Selatan dalam menghentikan konflik serta mensejahetarakan
masyarakat yang berada di kawasan Hutan dan pada sektor lahan pertanian (non kawasan hutan),
penyerobotan, intimidasi, teror dan bahkan memanfatkan jabatan (kekuasaan) demi mengusai
lahan petani masih menjadi senjata pamungkas dalam pengambil alihan lahan pertanian
masyarakat. Semisal dengan membuat suatu keputusan tata usaha Negara sebagai legitimasi
terhadap pengusaan lahan milik para petani, dan terror dan intimidasi menjadi satu kesatuan pola,
semisal melibatkan aparat keamanan (TNI maupun Polri) dengan cara mendatangi warga dari
rumah ke rumah dengan dalih demi kepentingan publik atau menjadi ketertiban Umum.
Selain tindakan administrasi pejabat tersebut menjadi satu pola dalam pengambil alihan lahan
petani, juga diamnya pejabat yang berwenang juga masih menjadi pola tersendiri misalnya pada
kasus penerbitan sertifikat yang secara hukum harus melibatkan pemilik yang berbatasan jika
mengadakan pengukuran atau pematokan, namun terkadang tindakan tersebut di lakukan secara
diam-diam dan bahkan melegitimasi tindakan tersebut.
Kutub Kedua: pantai atau laut pun tak terhindarkan menjadi sarana investasi yang menjanjikan
bagi investor, dengan dalih bahwa potensi laut sangat potensial dalam memajukan kesejahteraan
khususnya masyarakat pesisir. bahwa Jika pembangunan adalah hak setiap warga Negara, maka
sejatinya pembangunan dapat dinikamati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, hal
tersebut dapat di lihat dari rangkaian proses perencanaan pembangunan dalam satu proyek. Dan
banhkan pada faktanya pelaksanaan suatu pembangunan tidak jarang memarginalkan dan bahkan
memiskinkan masyarakat itu sendiri.
Hal tersebut tergambar dari proyek reklamasi pantai Makassar yang sampai saat masih
menyisahkan isak tangis bagi korban penggususaran, yang mana proses perencanan reklamasi
pantai Makassar telah mengabaikan hak warga atas pekerjaan, kehidupan lingkungan serta hak
untuk mempertahankan kehidupanya. Yang mana manifestasi hak atas pembangunan tersebut
warga melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut, namun tetap di abaikan, dan
bahkan secara hukum produk Reklamasi yang terbungkus dalam Perda RTRW 2015-2035 terdapat
banyaknya cacat hukum baik segi formil maupun materil.
Melihat uraian diatas, secara maka terlihat bahwa lemahnya Political Will, pemerintah terhadap
hak atas pembangunan baik dalam sektor petani, Nelayan maupun masyarakat kota masih jauh
dari kategori pemenuhan Hak yang di jamin oleh Konstitusi. lemahnya control public dan ruang
terhadap suatu kebijakan pemerintah dapat di lihat dari akasi penolakan yang masih sangat
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birokratis, ditambah lagi tindakan Abuse of Power para pejabat administrasi

serta tindakan

premanisme aparat keamanan dan ketahanan juga turut serta sehingga yang tergambar masih
adanya struktur pengelolaan fungsi kekuasan oleh aparat pemerintah yang sangat semi
militeristik.
II. Hak atas Tanah dan Perumahan
Sengketa juga masih merupakan perluasan wilayah kelola rakyat berdasarkan keseluruhan data
kasus yang diterima oleh LBH Makassar, kasus tanah dan perumahan menempati isu tertinggi di
tahun 201514. Sebanyak 34 kasus atas tanah dan perumahan terjadi di sejumlah wilayah di
Sulawesi Selatan. Persoalan tanah dan perumahan masih tinggi terjadi di kota Makassar dan 2
kabupaten terdekat yakni Takalar dan Gowa. Di Makassar terjadi setidaknya 18 kasus, Takalar
dengan 6 kasus dan Gowa dengan 3 kasus.
Berdasarkan catatan LBH Makassar sepanjang tahun Januari-Desember 2015 setidaknya
menggambarkan bagaimana konflik agraria (tanah) begitu massif melibatkan masyarakat yang
tersebar di beberapa kabupaten. Bagitu juga terkait aktor state dan non State, LBH makassar
mencatat dari 35 kasus dengan tidak absennya keterlibatan alat Negara maupun non negara yang
secara aktif ikut andil dalam melakukan tindakan-tidakan melanggaran HAM baik sebagai pihak
terkait langsung maupun tidak langsung denga rincian sebagai berikut : Aparat TNI sebanyak 6
tindakan/ keterlibatan, Polri 3 tindakan, Pemerintah Propinsi/ Kota/ Kabupaten 4 tindakan,
Pemerintah Pusat/ Kementrian 2, perusahaan swasta dengan 6 tindakan, Perusahaan BUMN
dengan 4 tindakan dan kelompok sipil dengan 13 tindakan.

14

Tabel dan Grafik berdasarkan data pengaduan masuk di LBH Makassar dan diolah melalui Sistem Informasi dan
Pendokumentasian Kasus LBH Makassar, dimana periode data adalah tahun 2015
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Terlihat pelaku Pelanggaran HAM Hak terhadap kasus-kasus agraria masih didominasi oleh alat
negara (51%), selain itu aktor non-state (49%) juga mengindikasikan absenya negara dalam hal
perlindungan HAM juga turut menyumbang masifnya pelanggaran HAM terjadi di Sulawesi Selatan.
Dengan masifnya keterlibatan tersebut tentunya menggambarkan situasi bagiamana pemerintah
Sulawesi Selatan saat ini masih jauh upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia sebagai jaminan Kontitusi RI. tindakan kesewenang-wenangan seolah-olah masih
dilestarikan mengingat negara kita adalah negara hukum yang bercirikan adanya perlindungan,
pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.
Keterlibatan Negara Menggerus Habis Hak atas Tanah Warga
Contoh nyata yang paling tidak menyita perhatian publik saat ini ialah kasus sengketa antara
kurang-lebih 400 KK warga Desa Panyangkalan dengan TNI Lanud Angkatan Udara Hasanuddin
AWR Takalar terkait lahan pertanian seluas 210, 29 Ha yang terletak di desa Panyangkalan Kec.
Marbo Kab. Takalar. Sengketa ini masih terus berlangsung sejak tahun 2013, Pihak TNI Lanud
Angkatan Udara Hasanuddin AWR Takalar, telah melakukan tindakan pengukuran sepihak
terhadap lahan tersebut, dengan tanpa melibatkan warga yang sebagai pemilik lahan. Tidak
berhenti disitu, tindakan teror dan intimidaasi terus terjadi. Bahkan, di tahun ini, TNI telah
malakukan pemagaran sepanjang ± 300 meter di atas tanah tersebut. Ironisnya, pihak pemerintah
daerah dan pihak BPN Kab Takalar ikut andil dalam tindakan penyerobotan tersebut. Keterlibatan
ini terlihat dengan tidak melibatkan warga dalam suatu proses kebijakan terhadap pelaksanaan
fungsi pemerintahan oleh pihak BPN Kab. Takalar, dan pemerintah daerah yakni pengukuran dan
pemagaran jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Tindakan pengukuran sepihak oleh
pemerintah daerah dan BPN dan pemagaran oleh TNI Lanud AU seolah-olah telah dilandaskan
dengan adanya izin atau legitimasi dari pemerintah daerah atau BPN Takalar. Kemudian, upaya
keberatan oleh kuasa hukum masyarakat desa Panyangkalan atas tindakan-tindakan tersebut
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ternyata tidak diindahkan. Akibatnya, sekitar 400 KK warga desa Panyangkalan mengalami
kerugian baik materil dan non-materil, selain hak atas tanah, penghidupan yang layak tidak dapat
dinikmati. Melihat kondisi ini, Pemerintah Daerah Takalar, BPN Takalar dan TNI Lanud AU dapat
dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM secara sistematis, terstruktur dan masif bagi warga
desa Panyangkalan.
Dengan demikian sangat nyatalah tindakan TNI, Pemerintah
Kabupaten Takalar dan BPN Takalar. Telah melakukan tindakan
pelanggaran HAM terhadap ± 400 KK oleh karena Negara sebagai
wujud kedaulatan rakyat yang termanifestasi sebagai negara yang
di perintah oleh hukum sebagaimana di tegaskan dalam UUD 1945
pasal ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum., yang
oleh negera hukum mewajibkan adanya perlindungan Hak Asasi
Manusia, dengan cara Menghormati, negara wajib mengakui hak
asasi setiap orang, dan tidak mengganggu setiap orang untuk
menikmati hak itu.

Melindungi, negara wajib (bertindak)

melindungi hak setiap orang dari ancaman pelanggaran hak asasi
yang bisa dilakukan oleh siapa pun. Misalnya melindungi anggota
masyarakat yang digusur akibat pengembangan perusahaan
perumahan, memastikan keamanan seseorang yang terancam
menjadi korban kekerasan. Memenuhi, negara wajib menjamin
terpenuhinya hak setiap orang baik dalam jaminan hukum. Hal ini
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya
membuat peraturan yang menjamin hak atas air bagi semua orang.
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“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memajukan hak asasi manusia yang diatur
dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik Indonesia.”
(Pasal 71)
“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
meliputi langkah implementasi yang efektif
dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya pertahanan keamanan negara, dan
bidang lain.” (Pasal 72)
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia BAB V. Kewajiban dan Tanggung
Jawab Pemerintah

“Hentikan Perampasan Tanah
Rakyat, Wujudkan Reforma
Agraria Sejati”

Aksi Hari Tani 2015

http://lbhmakassar.org/press-release/hari-tani2015-hentikan-perampasan-tanah-rakyatwujudkan-reforma-agraria-sejati/

Selain konflik yang melibatkan kesatuan TNI dalam kasus agaria, juga tak luput pihak perusahaan
milik negara juga punya peran andil dalam melanggar HAM, sebuta saja Serikat tani
Polongbangkeng Takalar yang sejak tahun 2009 hinggga sekarang masih terus berkonflik. Upaya
konkrit dari pemerintah Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan kasus tersebut sama sekali tidak
berwujud nyata, dengan demikian tindakan pembiayaran tersebut jelas merupakan perlanggaran
HAM.
III. Hak atas Lingkungan dan Penghidupan yang Layak
Hingga saat ini, Pembangunan kembali diperhadapkan dengan realitas pertumbuhan penduduk
yang demikian pesat. Disisi lain, pembangunan menuntut pemanfaatan lahan untuk kepentingan
industri, perumahan, pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya. Konsekuensinya, tanah yang
diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat semakin mengalami penyempitan, nilai tanah perlahan
merangkak naik sementara Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin susah
mengakses sumber kehidupan mereka yang mengakibatkan, rakyat yang dahulunya merupakan
tuan atas tanahnya sendiri menjadi budak di atas tanahnya sendiri.
Di tengah tuntutan akan kesejahteraan, Modal terus bergerak mencari lahan – lahan baru untuk
dijadikan saran kapitalisasi. Pola baru untuk mengatasi krisis lahan adalah dengan mengadakan
lahan baru yang akrab kita sebut dengan istilah Reklamasi pantai.
Tak pelak lagi, Pemerintah Kota Makassar menggagas pengelolaan wilayah pesisir dengan cara
Reklamasi untuk pengadaan kawasan budidaya baru guna mengakomodasi kepentingan industri,
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perhotelan, wisma Negara, wisata, perdangangan, kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan
bisnis global.
Melalu Perda RTRW, Pemerintah kota Makassar mencanangkan pengelolaan sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian
besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Aspek Lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan pun diabaikan,hal ini berimplikasi meningkatnya kerusakan
Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Proyek Reklamasi pantai Makasar yang tengah berjalan hingga saat ini telah mewariskan derita
bagi warga pesisir di kelurahan maccini sombala, kecamatan tamalate, kota Makassar. Tanah
seluas ± 10 ha yang di dalamnya dihuni secara aktif oleh ± 43 kepala keluarga secara turun
temurun selam 37 tahun, diambil alih oleh pemerintah provinsi melalui upaya paksa, teror dan
intimidasi sehingga, warga tidak hanya kehilangan tanah, akan tetapi juga kehilangan rumah dan
pekerjaan dan parahnya mereka ditelantarkan oleh pemerintah provinsi di sekitar gedung Celebes
convention center (CCC) yang tidak jauh dari lokasi tanah mereka, sebagian warga ada yang
mengungsi ke rumah keluarga mereka. Masyarakat kelurahan Pannambungan yang tergabung
dalam Komunitas Masyarakat Penggarap Pesisir Pantai (KMP3) tidak ketinggalan bagian warisan,
sebanyak 300 orang nelayan tangkap, pencari kerang, mengalami nasib yang sama dengan waraga
maccini sombala.
Proses perampasan hak telah melibatkan banyak pihak, diantaranya Satpol PP bersama Aparat
kepolisian (satuan Brimob) dan Aparat TNI (Koramil) datang ke Lokasi dan membongkar seluruh
rumah dan bangunan milik warga dengan menggunakan alat berat.
Beberapa warga juga meilhat
oknum yang mengaku preman
melakukan intimidasi terhadap
warga. Warga yang berada di
lokasi

tidak

mengahalangi

sanggup
proses

pembongkaran rumah tersebut.
Bahkan salah seorang warga
(perempuan) sempat mendapat
ancaman
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oknum TNI. Warga tersebut diancam, kepalanya akan dipukul menggunakan batu jika tetap
memaksa masuk ke lokasi dan menghalangi proses pembongkaran. Setelah proses pembongkaran
rumah, seluruh warga hanya diarahkan untuk membawa barang-barang mereka yang tersisi dan
tinggal sementara di plataran salah satu gedung CCC dan selanjutnya akan dipindahkan ke wisma
Mattiro Baji’ (Daya’). Warga terpaksa bertahan dan tinggal di plataran gedung meski dengan
peralatan seadanya. Salah seorang warga yang digusur merupakan orang tua yang sudah
cacat/lumpuh dan terpaksa harus ikut tinggal di pelataran tersebut. Sebagian lagi adalah
perempuan dan anak-anak juga terpaksa harus memilih menetap ditempat tersebut.

Kampanye Penolakan
Reklamasi Pesisir Makassar
Lewat event Car Free Day

16 Agustus 2015

http://lbhmakassar.org/press-release/hari-tani2015-hentikan-perampasan-tanah-rakyatwujudkan-reforma-agraria-sejati/

Proyek reklamasi pantai Makassar yang sampai saat masih menyisahkan isak tangis bagi korban
penggususaran, yang mana proses perencanan reklamasi pantai Makassar telah mengabaikan hak
warga atas pekerjaan, kehidupan lingkungan serta hak untuk mempertahankan kehidupanya.
Yang mana manifestasi hak atas pembangunan tersebut warga melakukan aksi penolakan terhadap
kebijakan tersebut, namun tetap di abaikan, dan bahkan secara hukum produk Reklamasi yang
terbungkus dalam Perda RTRW 2015-2035 terdapat banyaknya cacat hukum baik segi formil
maupun materil.
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D. Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota

Bidang Hak Buruh dan Miskin
Kota LBH Makassar
melaksanakan Gelar Perkara
kasus perburuhan bersama
Serikat Buruh di Makassar
16 November 2015
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/gelarperkara-tim-advokasi-perkara-agustinussadang-dari-perkara-menuju-solidaritas-kaumburuh/

Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, LBH Makassar di bidang Hak Buruh dan
Miskin Kota masih disibukkan dengan sejumlah pengaduan masyarakat atas perkara terkait
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, fenomna baru di tahun 2015 ini adalah adanya
peningkatan pengaduan di bidang Konsumen.
Pada Bidang Perburuhan, LBH Makassar mencatat kebanyakan perkara-perkara PHK yang terjadi
diakibatkan oleh 5 alasan utama. Pertama, berakhirnya kontrak kerja; Kedua, dugaan perbuatan
pidana yang dilakukan oleh pekerja; Ketiga, persoalan buruh yang mencoba menuntut Hak dan
berujung pada PHK terhadap buruh tersebut, Keempat, adanya intimidasi dan disktriminasi
ditempat kerja yang dialami oleh buruh sehingga memutus hubungan kerjanya dengan cara
mengundurkan diri dan Kelimat, PHK karena buruh tersebut memasuki usia pensiun. Sementara
pada bidang pelanggaran Hak-Hak Konsumen banyak melibatkan antara pihak konsumen dengan
perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

48

Penegakan Hukum dan HAM 2015, Dibegal..!!

I.

Penanganan Perkara

Jumlah Perkara
Kasus yang ditangani oleh Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Makassar adalah sebanyak 34 kasus
yang terdiri atas 26 (76%) kasus perburuhan dan 8 (24%) Kasus konsumen.

Grafik I Kasus Bidang Buruh dan Miskin Kota
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Perbandingan Kasus dari Tahun ke Tahun
Tahun 2015 adalah tahun tersibuk bidang buruh dan miskin kota mengingat kasus yang ditangani
oleh LBH Makassar di tahun ini meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun tahun 2013 Bidang Buruh

Grafik II Perbandingan Kasus dari Tahun ke Tahun
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II. Kasus Perburuhan
Untuk perkara perburuhan, semua perkara umumnya adalah Perkara PHK dengan berbagai alasan
PHK yaitu berakhirnya kontrak kerja, adanya tuntutan Hak pekerja yang berujung PHK, dugaan
penggelapan uang perusahaan, diskriminasi ditempat kerja yang berujung pada pengunduran diri
dari pihak pekerja, terdapat pula alasan PHK karena pekerja tersebut telah memasuki usia pensiun
dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
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Grafik III dibawah ini menunjukkan persentase bentuk-bentuk alasan PHK. Grafik ini menampilkan
bahwa setiap perkara memiliki dua atau lebih alasan PHK.

Grafik III Alasan-Alasan PHK
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Untuk perkara PHK dengan alasan berakhirnya kontrak kerja sebenarnya merupakan alasan PHK
yang diakibatkan oleh Penyalahgunaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT/Sistem
Kerja Kontrak) mengingat hampir semua pekerja dengan status PKWT mengerjakan pekerjaan
yang terus menerus (tidak dapat diperkirakan kapan berakhrinya). Beberapa dari perkara ini telah
diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan
dalam amar putusannya bahwa Perjanjian antara para pihak adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT/Pekerja Tetap).
Penyalahgunaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini diakibatkan oleh akal-akalan
perusahaan untuk menghindari pesangon apabila pekerja di PHK bahkan terdapat beberapa
perkara dimana perusahaan menuntut buruh untuk mengganti kerugian dari sisa perjanjian kerja
yang belum dijalani apabila buruh mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
Selain itu dengan sistem kerja dengan PKWT akan mencegah pekerja untuk tidak banyak menuntut
karena apabila pekerja dengan sistem kerja PKWT menuntut hak dengan mudah di PHK apabila
masa kontrak mereka berakhir.
Hal ini terjadi akibat tidak tegasnya peraturan perundang-undangan mengatur sanksi terkait
penyalahguanaan PKWT, satu-satunya konsekwensi hukum adalah PKWT beralih sebagai PKWTT
apabila ternyata PKWT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undangundang ketenagakerjaan.
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Terdapat pula kasus PHK yang diakibatkan karena Penggelapan Uang
Bapak Darwis Waris (72 tahun) bekerja di PT.
Esa Cipta Griya Nusantara sejak tahun 2004
dengan jabatan pengawas berdasarkan nomor
01/spg/eng/x/2004 atas kerja penimbunan
dan pemadatan lahan pembangunan Ruko.
Namun, selama melaksanakan tugasnya,
Bapak Darwis tidak pernah mendapatkan gaji,
hingga saat ini, selama 11 tahun lamanya.

Perusahaan, PHK dengan alasan ini berdasarkan Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUUI/2003

PHK

dengan

alasan

pekerja

melakukan

tindak

pidana/kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158
Undang-Undang ketenagakerjaan dapat dilakukan apabila tuduhan
melakukan kesalahan berat tersebut telah diputus oleh hakim pidana

Perusahaan selalu memberi janji kepada
Bapak Darwis, tidak hanya terkait gaji, juga
asuransi jiwa. Namun, hal itu tidak pernah
diberikan.

yang telah berkekuatan hukum tetap, faktanya dalam perkara-

Pengaduan : 006/DK/LBH-MKS/III/2015,
tertanggal 5 Mei 2015

hukum tetep.

Lihat rilis di : http://lbhmakassar.org/pressrelease/11-tahun-bekerja-tanpa-diupahseorang-kakek-mengadu-ke-lbh-2/

Perkara penggelapan uang perusahaan memang perkara pidana yang

perkara yang ditangani oleh LBH Makassar tersebut sama sekali
belum mendapatkan putusan hakim pidana yang berkekuatan

harus di hukum, namun namun secara sosial perlu ditinjau pula
penyebab

buruh

melakukan

perbuatan

menggelapkan

uang

perusahaan, data LBH Makassar menunjukkan bahwa mereka yang
melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah perkara
yang melibatkan seorang buruh yang upahnya sangat di bawah
standar Upah Minimum Kota Makassar.
Salah satu contoh adalah Perkara atas nama Andriano dengan Upah sebesar Rp. 800.000 (delapan
ratus ribu rupiah)/Bulan, dia bekerja pada sebuah perusahaan Finance di Makassar sebagai
Kolektor. Dengan upah sebesar itu, Andriano tidak akan dapat memenuhi biaya hidupnya dalam
sebulan, untuk melakukan pekerjaan dia hanya mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 10.000
(sepuluh ribu rupiah) per pelanggan dan di potong langsung dari total uang yang dibayarkan oleh
pelanggan. Kondisi seperti ini membuat Andriano harus menggelapkan sebagian atau keseluruhan
uang perusahaan yang berasal dari pelanggan yang menyerahkan uang tagihannya. Uang bukan
untuk digunakan sendiri tapi untuk kebutuhan melakukan penagihan mengingat upah sebesar Rp
800.000 telah habis dalam jangka waktu 2 minggu dan Andriano membutuhkan bensin untuk
melakukan penagihan sementara andriano dalam melakukan penagihan terkadang tidak menemui
rumah pelanggan yang dituju.
Persoalan Hak merupakan kewenangan bidang pengawasan dinas tenaga kerja baik sebagai
pengawas ketenagakerjaan yang melakukan fungsi-fungsi pengawasan dibidang ketenagakerjaan
maupun sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki peran untk melakukan
penyelidikan/penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan/perburuhan.

51

Penegakan Hukum dan HAM 2015, Dibegal..!!

Peran dan fungsi bidang pengawasan dinas tenaga kerja ini dari tahun-ketahun selalu menjadi
catatan LBH Makassar bahwa dinas tenaga kerja selalu gagal dalam melakukan Tugas Pokok dan
Fungsi sebagai pengawas ketenagakerjaan.
Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh LBH Makassar tahun 2015 adalah perkara Ikwan, dkk
yang di PHK akibat menuntut Upah sesuai upah minimum. Kewajiban perusahaan untuk
membayar upah pekerja sesuai upah minimum adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan
akan berakibat sanksi pidana kejahatan.15 Dalam prosesnya, Ikhwan, dkk pernah melaporkan
perkara pidana upah kepada bidang pengawasan dinas tenaga kerja kota makassar pada tahun
2014, namun hingga Catatan Akhir Tahun ini di rilis perkara ini masih dalam proses penyidikan,
bahkan pernah bidang pengawasan membuat sebuah surat penetapan yang menetapkan PHK
kepada para pelapor (ikhwan, dkk) dan berhak mendapatkan kekurangan upah serta pesangon.
Sebuah penetapan yang menurut hemat LBH Mkassar adalah penetapan yang keliru mengingat
tidak ada kewenangan bidang pengawasan untuk menetapkan PHK dan menetapkan pesangon.
Kewenangan pengawasan adalah melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap dugaan terjadinya
tindak pidana ketenagakerjaan.
Kasus Ikhwan ini menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan kepastian kerja bagi Buruh yang
melakukan tuntutan hak ditempat kerja. Kasus Ikhwan ini menjadi catatan bahwa perlu dibuat
sebuah mekanisme hukum yang dapat mencegah PHK kepada Buruh yang sedang menuntut hak.
III. Hak Miskin Kota
1. Kasus Juru Parkir
Pada Mei 2015, Walikota Makassar, Moh. Ramadahan Pomanto berencana menyerahkan
pengeloaan PD Parkir ke pihak ke-3 (Swasta). Rencana Walikota tersebut dilontarkan saat
pertemuan bersama aktivis NGO di Kantor ACC Sulawesi. Walikota berdalih bahwa penyerahan
kepada pihak ke-3 adalah cara untuk membenahi PD Parkir agar dikelola secara profesional.
Rencana swastanisasi PD Parkir adalah renspon Walikota atas tuntutan Juru Parkir terkait
pengelolaan PD Parkir yang abai terhadap hak-hak Juru Parkir seperti:
1. Hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (BPJS Kesehatan dan Ketenaga
kerhaan);

15

Lihat press relase : Stop PHK Semena-mena, Berantas Mafia Ketenagakerjaan, lbhmakassar.org,
http://lbhmakassar.org/press-release/stop-phk-semena-mena-berantas-mafia-ketenagakerjaan-2/
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2. Hak untuk mendapatkan baju/seragam parkir, karcis parkir, dan perlengkapan kerja
lainnya;
3. Adanya pungutan (sebesar Rp 2000/hari) untuk membayar BPJS kesehatan tapi pelayanan
BPSJ sendiri tidak tidak pernah dirasakan oleh Juru Parkir saat sakit;
4. Juru Parkir dibiarkan bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan (misal motor atau
helm konsumen) saat bekerja sedangkan PD Parkir sendiri tidak berbuat apa-apa.

Aksi Serikat Juru Parkir
Makassar (SJPM) bersama
berbagai Organisasi Makassar
dan NGO mendesak agar
dibukanya Hasil Audit BPK atas
PD Parkir Makassar,
21 Mei 2015
http://lbhmakassar.org/infokasus/2015/05/21/jur
u-parkir-desak-hasil-audit-bpk-atas-pd-parkirmakassar-dibuka/

Hal penting yang pertama-tama dipahami adalah bahawa lahan-lahan parkir (lahan-lahan parkir
milik ruko, toko-toko, tempat makan, restoran dll) yang ada dan ditempati Juru Parkir untuk
bekerja selama ini, hampir seluruhnya adalah lahan yang diusahakan/dicarikan sendiri oleh para
Juru Parkir—dengan cara mendatangi dan membicarakan dengan pemiliknya.
Kemudian PD Parkir belakangan datang memungut retribusi dari lahan-lahan Parkir tersebut.
Maka menjadi aneh jika PD Parkir sebagai perusahaan daerah yang memungut dan mengelola
danah dari para Juru Parkir diserahkan kepada swasta—PD Parkirnya yang diserahkan ke swasta.
Rencana kebijakan ini selajutnya meminggirkan meminggirkan sedikitnya 2000 Juru Parkir (data
PD Parkir Kota Makassar tahun 2015) yang ada di Makassar.
Dengan demikian, rencana tsb berpotensi melanggar UU No. 11/2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 6), juga Pasal 38
Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengaur tentang hak atas
pekerjaan.
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Merespon hal ini, LBH Makassar bersama Serikat Juru Parkir Makassar dan beberapa organisasi
Mahasiswa maupun NGO membentuk aliansi bernama Konsolidasi Warga Kota Makassar. Aliansi
tsb merespon rencana swastanisasi PD Parkir dengan beberapa upaya non-litigasi antara lain:
1. Melakukan konfrensi pers di Kantor LBH Makassar;
2. Melakukan aksi demonstrasi di Balaikota Makassar
3. Melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Makassar.
4. Menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus membahas masalah Parkir di DPRD Kota
Makassar
Atas beberapa upaya yang telah dilakukan di atas, antara lain:
1. Pada petengahan Juni 2015, Walikota Makassar, Dani Pomanto membuat satetmen di
Koran Tempo Makassar dan mengklarifikasi bahwa rencana penyerahan PD Parkir ke
pihak ke-3 tidak akan dilakukan;
2. Komisi B DPRD Kota Makassar kemudian memanggil kami untuk membahas masalah
terbut dalam RDP di Kantor DPRD. Dalam RDP itu, Komisi B DPRD menegaskan bahwa
mereka tidak setuju dengan rencana Pemkot karena akibatnya akan menganggurkan para
Juru Parkir.
2. Kasus PKL depan Kampus UNM Parangtambung
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan depan Kampus UNM Parangtambung
telah menempati tempat tsb sejak tahun 2000. Status tanah yang ditempati para pedagang adalah
tanah milik Pemerintah Kota Makassar. Jumlah pedangang yang menempati tanah tersebut pada
awal Juni 2015 adalah (kurang lebih) 23 orang Pedagang.
Pada tahun 2015, Rektor UNM menyurati Pemkot Makassar untuk menertibkan (menggusur) para
Pedagang dengan alasan bahwa para pedagang menggangu ketertiban, keidahan dan
pemandangan di depan kampus UNM Parangtambung. Awal Juni 2015, Pemkot Makassar
kemudian merespon surta Rektor dengan mengeluarkan surat edaran pengosongan tempat
sebanyak 3 kali. Beruntung, sampai hari ini, rencana penertiban (penggusuran) tsb belum
dilaksanakan. Meski begitu, rencana dan surat edaran tsb belum membuat gelisah para pedagang.
Para pedagang telah menempati lokasi tersebut untuk berjualan sejak tahun 2000, dan sejauh itu
tidak ada masalah. Lalu Rektor UNM, dengan alasan simplisit, mengkalim bahwa para pedagang
menganggu pemandangan. Rencana penertiban tsb, meski belum dieksekusi, berpotensi
mengeliminir para pedangang dari pekerjaan yang menjadi sandaran hidup mereka selama ini. Hal
ini tentu bertentangan dengan kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak perkerjaan terhadap
warga negara. Terlebih jika merejuk Pasal 6 Ayat (2) UU No. 11/2005 menegaskan kewajiban
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atas pekerjaan, yang juga diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
Merepon masalah ini, upaya yang dilakukan LBH Makassar bersama beberapa organisasi
mahasiswa dan NGO di makassar antara lain:
1. Menemui Komandan Satpol PP Kota Makassar di Balai Kota untuk mengeceka kepastian
informasi tentang eksekusi;
2. Menemui Lurah dan Camat setempat untuk membicarakan masalah ini;
3. Mengadakan akasi demonstrasi ke Balaikota Makassar untuk mengkampanyekan kasus ini.
IV. Kasus Konsumen
Kasus konsumen yang mengadukan perkaranya kepada LBH Makassr dapat di bagi menjadi 3
perkara yaitu:
1. perkara yang melibatkan konsumen dengan perusahaan pembiayaan yang memberikan
kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor, selain pembiayaan, terdapat pula kasus
antara konsumen dengan Bank;
2. perkara yang melibatkan konsumen dengan perusahaan pengembang perumahan, dan;
3. perkara yang melibatkan konsumen dengan perusahaan retail;
Dari

8

kasus

konsumen

yang
Grafik IV Jumlah Kasus Konsumen LBH Makassar 2015
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3 (30,5%) kasus dan kasus yang
melibatkan antara konsumen dengan perusahaan retail sebanyak 1 (12,5%) kasus.
Untuk kasus konsumen versus Pembiaya lebih banyak pengadu ke LBH Makassar mengadukan soal
penarikan unit kendaraan bermotor, penarikan ini menurut hemat LBH Makassar adalah bentuk
kesewenang-wenangan perusahaan pembiaya kepada konsumen mengingat untuk dapat
melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor perjanjian antara konsumen dengan
pembiaya harus dalam
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melindungi kerugian konsumen, karena dalam objek perjanjian berupa kendaraan bermotor
sebagian adalah hak konsumen.
Untuk kasus Konsumen versus Pengembang, kebanyakan kasus yang mengadukan kasusnya ke
LBH Makassar adalah kasus ingkar janji perusahaan pengembang yang tidak segera melakukan
pembangunan rumah yang uang muka perumahannya (Down Paymant) telah dibayar oleh
konsumen.
Jenis kasus konsumen yang terakhir adalah kasus antara konsumen dengan perusahaan retail,
kasus ini adalah kasus dimana perusahaan retail menjanjikan potongan harga kepada konsumen
melalui iklan yang di pajang di dinding toko retail tersebut, namun yang di bayar oleh konsumen
adalah harga yang tertera pada stand harga produk.
V. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari uraian Kami diatas, Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Makassar menyimpulkan bahwa (1)
terdapat sejumlah kasus PHK yang diakibatkan oleh penyelalahgunaan sistem kerja kontrak oleh
perusahaan (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu), sementara tidak ada sanksi tegas bagi
pelakunya;

(2)

lemahnya

pengawasan

mengakibatkan

banyaknya

pelanggaran

hak

ketenagakerjaan yang berakibat Buruh bertindak sendiri menuntut hak yang berujung pada PHK;
(3) terdapat banyak perkara yang melibatkan konsumen dengan perusahaan pembiaya yang
memberikan kredit kepemilikan kendaraan bermotor;
Berdasarkan

kesimpulan

tersebut,

Bidang

Buruh

dan

Miskin

Kota

LBH

Makassar

merekomendasikan agar adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan penyalahgunaan
sistem kerja kontrak; perlunya penguatan terhadap bidang pengawas ketenagakerjaan dinas
tenaga kerja untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan; dan perlunya perlindungan hukum
bagi Konsumen yang memiliki kendaraan bermotor melalui kredit pada pembiayaan kendaraan
bermotor; serta perlunya sanksi tegas bagi Pembiayaan yang tidak melakukan proses penyitaan
kendaraan bermotor sesuai prosedur.
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E. Bidang Hak Perempuan dan Anak
I.

Kasus kekerasan Seksual masih Mendominasi

Sepanjang kurun waktu Januari s/d Desember tahun 2015 LBH-

5 September 2015, LBH Makassar
bersama keluarga korban,
melaporkan Kepala Sekolah salah
satu SLTP kec. Balocci, kab. Pangkep
ke Unit PPA Polres Pangkep atas
kasus pelecehan terhadap anak.
http://lbhmakassar.org/infokasus/2015/09/05/pengacaralbh-makassar-mendampingi-orang-tua-korban-melapordi-unit-ppa-polres-pangkep/

Makassar menerima 5 Pengaduan kasus kekerasan terhadap
Anak, 3 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4 Kasus
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), data pengaduan tersebut bila dibandingkan dengan
jumlah Pengaduan pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah Pengaduan kasus dimana pada
tahun 2014 LBH-Makassar menerima 12 Pengaduan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 8
Pengaduan Kasus kekerasan terhadap Anak.

Namun demikian, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan masih
tergolong tinggi dimana berdasarkan catatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlinduangan Perempuan
dan Anak (P2TP2A)

Propinsi Sulawesi Selatan dari medio Januari sampai Mei 2015 telah

menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebanyak 173 Kasus, 16
Sementara Komnas Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2015 kasus kekerasan terhadap Anak
mengalami peningkatan jumlah pengaduan sebanyak 2.898 pengaduan dimana hampir 59,3%
didominasi kekerasan seksual sisanya 40,7% terdiri dari kekerasan fisik, Penelantaran,
penganiayaan, perdagangan Anak, hingga penculikan. Dari jumlah kekerasan tersebut diatas 62%
terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah.17

16

Data Periode Januari s/d Mei 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj. Andi
Murlina, www.sulselprov.go.id
17
. Catatan Komnas Perlindungan Anak tahun 2015, warta kota Tirbun News 22 Desember 2015.
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Perbandingan data dari Komnas Anak dan P2TP2A Propinsi Sulsel menunjukkan jumlah kasus
kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sulsel masih tergolong tinggai, Penurunan Jumlah
pengaduan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di LBH-Makassar bukan berarti
sebagai indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kota Makassar juga
mengalami penurunan.
Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan Anak mengalami penigkatan
setiap tahun, seperti yang dicatat oleh berbagai Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan
Anak seperti P2TP2A Provinsi Sulsel dan Kanit PPA Polrestabes Makassar , namun sayangnya
aturan hukum untuk menjerat pelaku yang menjadi acuan kepolsian masih sangat lemah, karena
aturan yang digunakan Kepolisian untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual adalah Kitab
Undang Undang Pidana (KUHP) yang rumusan pasanya diatur dalam rumpun kejahatan kesusilaan
sehingga banyak pelaku kekerasan seksual tidak bisa dijerat karena dalam KUHP masih banyak
celah dari pelaku-pelaku kekerasan seksual untuk terbebas dari jeratan hukum, sebab yang diatur
dalam KUHP ruang lingkupnya masih terbatas pada perkosaan dan pencabulan.
Berdasarkan data Unit PPA Polrestabes Makassar untuk penanganan kasus-kasus kekerasan
seksual di Makassar januari s/d Nopember 2015, sebanyak 20 kasus tidak cukup bukti, 22 kasus
laporanya dicabut, 42 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan Penyidikan dan hanya 7 kasus
yang dinyatakan berkasnya lengkap (P21) untuk diteruskan ke Pengadilan.
II.

Minimnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Pengalaman LBH-Makassar dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus
kekerasan seksual selalu mengalami hambatan karena rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang
menjadi acuan Aparat Penegak Hukum masih belum bisa menjerat pelaku, belum lagi Aparat
penegak Hukum selalu mentip beratkan Alat bukti pada adanya saksi yang melihat kekerasan
seksual tersebut seperti yang diatur dalam (KUHAP), sementara kasus-kasus kekerasan seksual
selalu terjadi di ranah Privat, dan dilakukan oleh orang terdekat.
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LBH Makassar, bersama
sejumlah Organisasi
Bantuan Hukum, CSO, dan
organisasi mahasiswa, turut
terlibat dalam mengawal
proses hukum dan
pendampingan hukum
terhadap korban kekerasan
seksual di Kab. Majene
http://lbhmakassar.org/infokasus/2015/07/3
0/tim-advokasi-korban-pelecehan-seksualanggota-dprd-majene-tuntut-penuntasankasus/

Sebagai gambaran selama tahun 2015 ada 2 (dua) kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh
LBH Makassar yang sampai saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan yaitu :
1. Laporan dugaan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Majene
dimana korbanya adalah stafnya sendiri NA umur 22 tahun sebagai Honorer di Kantor
DPRD Kab. Majene dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2015 di Polres Majene, sampai
sekarang laporan tersebut belum cukup bukti
2. Laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Oknum Wakil Kepala Sekolah di salah
satu SLTP di Kec. Balocci Kab. Pangkep dimana korbanya adalah siswinya sendiri ZA umur
14 tahun. dilaporkan pada tanggal 5 sepetember 2015, sampai sekaran laporan tersebut
belum cukup bukti
Selain masih lemahnya aturan hukum untuk menjerat pelaku, Aparat penegak hukum dalam
menangani kasus kekerasan seksual sering mengarahkan korban untuk berdamai dan mencabut
laporanya hal tersebut menunjukkan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan Anak belum berorientasi pada kepentingan korban itu sendiri karena
cara pandang Aparat Penegak Hukum belum mengangap kekerasan seksual

sebagai bentuk

kejahatan.
III. Korban KDRT Enggan Melapor Pidana
Sementara untuk kasus-ksus KDRT, umumnya perempuan tidak berani melaporkan suaminya
dengan laporan Pidana apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena persektif
Masyarakat dan korban itu sendiri yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga
sebagai permasalahan pribadi atau wilayah privat sehingga tidak etis jika masalah sampai
dibawah ke ranah hukum sehingga perempuan yang telah mengalami kekerasan memilih diam
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karena malu dan takut diceraikan, jika sudah tidak tahan dengan kekerasan yang terus berulang
perempuan lebih memilih untuk bercerai jika sudah tidak tahan dengan kekerasan yang diterima,
Sehingga untuk kasus-kasus KDRT hanya sedikit yang sampai ke pengadilan karena kebanyakan
berhenti di kepolisian, seandainya sampai ke pengadilan pada akhirnya selalu berujung pada
perceraian,
Sebanyak 3 (tiga) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diadukan ke LBH- Makassar
dimana korbanya tidak mau melaporkan suaminya dengan laporan Pidana KDRT namun lebih
memilih untuk bercerai yaitu :
1. YA umur 24 tahun Pekerjaan sebagai ibu Rumah Tangga (IRT) sering terlibat cekcok
dengan suaminya FD umur 28 tahun Pekerjaan karyawan karena persoalan ekonomi.
2. RM umur 21 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) mengalami kekerasan fisik dari
suaminya AB umur 24 tahun Pekerjaan sopir.
3. MT umur 25 tahun Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) mengalami kekerasan fisik
dari suaminya MW umur 25 tahun pekerjaan karyawan swasta.
Jika dilihat dari latar belakang korban KDRT diatas menunjukkan korban menikah tergolong di
usia muda serta adanya ketergantungan korban secara ekonomis

kepada pelaku, sehingga

kedudukan perempuan menjadi lemah dan mendorong perempuan untuk menjadi tergantung
dengan laki-laki, begitu pula dalam hubungan rumah tangga. Ketergantungan istri kepada suami
secara ekonomi dalam rumah tangga seringkali menjadi penyebab istri menjadi rentan terhadap
tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kemandirian dengan cara bekerja merupakan suatu
usaha agar istri memiliki kemampuan dalam mengurangi ketergantungan terhadap suami,
sehingga istri lebih dapat menentukan sikap dalam menghadapi masalah, salah satunya dalam
menghadapi kekerasan yang dilakukan suami.
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BAGIAN III

LBH Makassar dan Kerja Bantuan Hukum Struktural
I.

Regenerasi Pekerja Bantuan Hukum

Penerimaan Asisten Pengacara Paska Karya Latihan Bantuan Hukum VI (Kalabahu)
Paska pelaksanaan kegiatan Kalabahu VI, LBH Makassar membuka kesempatan bagi para peserta
kalabahu untuk menjadi asisten pengacara publik di LBH Makassar. Mereka adalah Ahmad Effendi
Kasim, SH., Ainil Ma’sura, SH., dan Rezki Pratiwi, SH. Rekrutmen ini merupakan pola regenerasi
pekerja bantuan hukum di LBH Makassar, di mana mereka akan belajar dan terlibat secara
langsung kerja-kerja bantuan hukum di bidang kerja LBH Makassar, selain juga aktif dalam
konsolidasi, pendidikan dan penguatan komunitas-komunitas masyarakat dampingan LBH
Makassar. Harapannya, pemahaman dan semangat Gerakan Bantuan Hukum Struktural menjadi
bagian diri mereka sebelum kelak menjadi generasi penerus pengabdi dan pelaksana bantuan
hukum bagi si miskin.
Peningkatan Kapasitas Pengacara Publik LBH Makassar
Di tahun 2015, 4 (empat) pengacara publik LBH Makassar telah lulus ujian advokat yang
dilaksanaka oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 3 (tiga) diantara mereka, yakni Edy
Kurniawan, SH., Firmansyah, SH., dan Andi Haerul Karim, SH., telah dilantik sebagai advokat
melalui proses pelantikan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Andi
Warman dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada 27 November 2015
lalu. Edy Kurniawan, SH dan Firmansyah, SH, keduanya adalah pengacara publik bidang Hak Tanah
dan Lingkungan LBH Makassar. Andi Haerul Karim, SH adalah pengacara publik bidang
Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Peradilan.
Sementara itu, Ayu Husnul Hudayah, SH baru saja menerima kelulusan ujian advokat dan
menunggu pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan sebagai advokat.
LBH Makassar, dan tentu saja para pencari keadilan, turut berbahagia atas kehadiran advokatadvokat muda dan penuh semangat untuk terus melanjutkan gerakan bantuan hukum struktural
sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak bagi mereka yang termarjinalkan dan
terdiskriminasi atas pelaksanaan hukum di Indonesia.
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Paralegal sebagai Kunci Pemberdayaan Hukum Masyarakat
Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan
khusus dalam hal pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberi informasi dan bantuan
guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Paralegal, bagi LBH Makassar, merupakan salah
satu aktor kunci dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat Bantuan Hukum Struktural (BHS)
yang selama ini dilakukan oleh YLBHI dan kantor-kantor LBH di sejumlah wilayah termasuk LBH
Makassar. Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas juga
menjadi jembatan menuju akses pada keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.
Disamping itu, paralegal juga telah terintegrasi dalam sistem bantuan hukum nasional.
Kelahiran paralegal yang telah menjadi separuh dari umur YLBHI dan LBH kantor, terus
mendorong tumbuhnya paralegal berbasis komunitas. Salah satunya lewat penguatan kapasitas
paralegal dengan adanya pelatihan atau pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian kerja-kerja
reguler LBH Makassar, juga sebagai bagian dari implementasi dari Undang-undang Bantuan
Hukum

(UU

No.

16

tahun

2011),

dimana

pemberi

bantuan

hukum

berkewajiban

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.
Selain itu, kehadiran paralegal agar mampu mengisi kekosongan
terhadap kebutuhan bantuan hukum masyarakat di pelosok-pelosok
kampung melalui alternatif penyelesaian masalah dengan metode
mediasi dan rekonsiliasi.
Di tahun 2015, LBH Makassar telah melaksanakan 2 (dua) pelatihan
paralegal berbasis komunitas, diantaranya :
1. Sekolah Paralegal Berbasis Komunitas Tingkat Dasar yang
dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak 16 April 2015. 18
Diikuti oleh 20 peserta (13 laki-laki dan 7 perempuan) yang
merupakan klien/ dampingan LBH Makassar dan jaringan

Pemberi Bantuan Hukum berhak
melakukan rekrutmen terhadap
advokat, paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum
(pasal 9 ayat a)
Pemberi Bantuan Hukum
berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan Bantuan
Hukum bagi advokat, paralegal,
dosen, mahasiswa fakultas hukum
yang direkrut
(pasal 10 ayat c)
Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum

kerja advokasi LBH19;
2. Pelatihan Paralegal bagi Serikat Pekerja/ Buruh yang
dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Juni 201520
18

Sekolah paralegal berbasis komunitas tingkat dasar dilaksanakan dengan pertemuan 4 (empat) kali seminggu
yakni di hari Kamis – Minggu
19
http://lbhmakassar.org/publikasi/pengumuman/nama-nama-peserta-sekolah-paralegal-lbh-makassar-2/
20
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/pelatihan-paralegal-buruh-dan-kebutuhan-konsolidasi-gerakan-buruh2/
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Disamping itu, di akhir Oktober 2015, LBH Makassar telah melaksanakan Konsolidasi Paralegal seSulawesi Selatan dengan menyatukan seluruh paralegal baik dari alumni Sekolah Paralegal LBH
Makassar maupun dari jaringan kerjanya (Organisasi Bantuan Hukum) di Sulawesi Selatan.
Konsolidasi ini merupakan refleksi bersama atas kondisi perjalanan paralegal dari waktu ke waktu
dan guna melihat progesifitas serta hambatan yang dihadapi oleh paralegal terkait konsistensi
keterlibatannya pada kerja-kerja bantuan hukum bersama LBH Makassar dan jaringan organisasi
bantuan hukum lainnya.21

Sekolah Paralegal
Berbasis Komunitas LBH
Makassar
“Belajar Sama-sama,
Bersuka Sama-sama”

http://lbhmakassar.org/liputankegiatan/sekolah-paralegal-belajar-samasama-bersuka-sama-sama/

Pada 9 September 2015, YLBHI bersama 3 (tiga) LBH kantor yakni, LBH Makassar, LBH Padang,
dan LBH Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan/ pelatihan paralegal
yang telah dilaksanakan secara bersamaan di 3 (tiga) wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut,
ditemukan sejumlah persoalan diantaranya mengenai standar kompetensi yang dimuat dalam
kurikulum baku oleh LBH kantor sebagai penyelenggaran sekolah paralegal, standar etik yang
harus dipatuhi oleh paralegal dan pengintegrasian paralegal ke dalam kerja-kerja bantuan hukum.
Rencana tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi ini yakni penentuan posisi YLBHI terkait
paralegal dan posisi paralegal dalam gerakan bantuan hukum struktural LBH, serta meningkatkan
sejumlah faktor pendukung diantaranya sistem pendidikan, keberlanjutan kerja bersama paralegal,
kode etik, penganggaran dan pengawasan paralegal.22

21
22
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Konsolidasi Paralegal se-Sulawesi
Selatan
“Posisi dan Peran Paralegal
menurut Skema Bantuan Hukum
Nasional, Bantuan Hukum
Struktural dan UU Desa”
23 – 24 Oktober 2015
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/konsolidasiparalegal-se-sulawesi-selatan/

II. Konsolidasi dan Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas
Dilatarbelakangi oleh sejumlah pelanggaran hak tanpa penegakan hukum yang dialami oleh
sejumlah komunitas masyarakat, selain memberikan pendampingan hukum, LBH Makassar pun
melakukan pendampingan di luar pengadilan (non-litigasi) diantaranya adalah pengorganisasiankonsolidasi, penyuluhan atau pendidikan hukum bagi komunitas pencari keadilan. Hal ini
dilakukan selain sebagai upaya untuk menopang upaya hukum yang akan atau sedang berproses
agar tercapainya pengungakapan kebenaran dan keadilan, juga untuk menemukan titik terang atas
penyelesaian suatu persoalan. Disamping itu, pendampingan non-litigasi ini menjadi salah satu ruh
dari metode Bantuan Hukum Struktural yang selama ini dilakukan oleh LBH Makassar.
Selama tahun 2015, LBH Makassar telah melakukan sejumlah konsolidasi terkait isu atau kasus
yang sedang ditangani, beberapa diantaranya terkait persoalan reklamasi pesisir Makassar, yang
mana LBH Makassar terlibat dalam Aliansi Makassar Tolak Reklamasi (Aliansi MTR), konsolidasi
terhadap serikat petani Polongbangkeng Takalar yang diperhadapkan dengan persoalan sengketa
tanah terhadap PTPN XVI, pengorganisasian para petani di Desa Panyangkalan yang bersengketa
tanah dengan TNI AU.
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Dialog Publik “Ruang untuk
Keberlangsungan Hidup
Rakyat”, guna merespon
Ranperda Rencana Tata Ruang
Wilayah Makassar
23 Mei 2015
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/aliansiselamatkan-pesisir-asp-gelar-dialog-publikranperda-rencana-tata-ruang-wilayah/

Selain mengkonsolidasikan dan mengorganisir, LBH Makassar juga turut melakukan penguatan
kapasitas dan pemahaman hukum bagi komunitas pencari keadilan. Hal ini dilakukan terhadap
Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar23, pendidikan advokasi untuk anggota Serikat Buruh
Tingkat Perusahaan24, dan pendidikan hukum kritis Serikat Tani Massenrempulu Enrekang, 25 serta
penyuluhan hukum bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia melalui
rangkaian program Kulih Kerja Profesi Hukum.26
Baruga Paralegal, Ruang Konsolidasi Gerakan Sosial27
Baruga Paralegal berdiri kokoh di atas tanah yang dimenangkan oleh masyarakat Kassi-kassi
bersama LBH Makassar dan Jaringan kerja advokasi. Gagasan pembangunan Baruga Paralegal pada
awalnya khusus diperuntukkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sekolah paralegal bagi
komunitas masyarakat. Namun, seiring waktu, tujuan dan semangat pembanguannya tidak hanya
diperuntukan pada pendidikan paralegal semata, melainkan juga sebagai tempat konsolidasi
gerakan sosial/rakyat di Sulawesi Selatan yang menginginkan adanya perubahan sosial.

23

http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/lbh-agra-dorong-penguatan-stp-takalar-di-tengah-menajamnyakonflik-agraria-melawan-ptpn-xiv/ dan http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/pelatihan-resolusi-konflik-agrariaberbasis-organisasi-tani/
24
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/pendidikan-advokasi-untuk-anggota-serikat-buruh-tingkatperusahaan/
25
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/pendidikan-hukum-kritis-serikat-petani-massenrempulu-enrekang/
26
http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/penyuluhan-hukum-dalam-membangun-wawasan-dan-kesadaranhukum-masyarakat/
27
http://lbhmakassar.org/capaian-lbh-makassar/baruga-paralegal/
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Baruga Paralegal
Diresmikan oleh Alvon Kurnia Palma (Ketua BP
YLBHI) pada tanggal 16 April 2015, adalah aset
milik YLBHI atas tanah hibah warga Kassikassi kepada LBH Makassar.
Telah difungsikan melalui Sekolah Paralegal
Berbasis Komunitas yang dilaksanakan sejak
16 April 2015

III. Pengembangan Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus
SIMPENSUS – Olah Informasi dan Dokumen Kasus Berbasis Teknologi
Permohonan layanan bantuan hukum dari masyarakat pencari keadilan di LBH Makassar terus
mengalir bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demikian halnya, aktivitas layanan
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, baik litigasi maupun non-litigasi menjadi rutinitas
harian para advokat publik LBH Makassar dengan berbagai catatan penting dalam setiap aktivitas
terkait penerapan hukum, perilaku aparat & pencari keadilan. Seluruh rangkaian aktivitas
organisasi tersebut di atas tentunya kaya akan data dan pengetahuan yang seharusnya tercatat.
Sayangnya proses pencatatan dilakukan secara manual oleh masing-masing pengacara publik atau
asistennya, mengingat belum adanya staf khusus yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan
data & informasi tersebut. Demikian juga dengan penataan dan penyimpanan dokumentasi kasus
yang belum tertata dengan baik.
Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan organisasi dalam pengelolaan dan penyajian data layanan
bantuan hukum kepada publik maupun mitra. Bahkan tradisi organisasi yang selama ini
menyajikan laporan akhir tahun disusun hanya berdasarkan pencatatan manual yang
membutuhkan waktu yang lama, kurang akurat karena adanya data yang tercecer/hilang.
Sementara data layanan bantuan hukum yang disajikan sangatlah dalam dan kompleks karena
dikemas berdasarkan beberapa kategori yakni jumlah kasus yang dimohonkan dan terlayani
dengan pembagian jenis kasus (pidana/perdata/tun), bentuk layanan (litigasi & nonlitigasi),
perkembangan

penanganan

kasus

hingga

analis

lanjutan

seperti

bentuk

kasus

(individual/kelompok) serta kategorisasi berdasarkan isu HAM. Belum lagi terkait kebutuhan klien
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makassar. Berbagai upaya organisasi untuk keluar dari kesulitan tersebut pernah dilakukan antara
lain dengan menempatkan salah seorang staf pengacara publik untuk merangkap jabatan sebagai
staf divisi informasi & pendokumentasian (indok) namun ternyata belum efektif mengingat yang
bersangkutan tidak fokus dalam melakukan pencatatan karena masih tetap melakukan aktifitas
layanan bantuan. Selain itu, karena pencatatan masih secara manual.
Fungsi dan Manfaat SIMPENSUS


Sebagai alat ukur Kinerja Staf Advokat Publik & Asisten Advokat Publik, karena tersedianya menu
Perkembangan Penanganan Kasus, yang dimulai dari Investigasi, sampai dengan tahapan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali) dan menu tersebut sekaligus menjadi informasi bagi organisasi & Klien
terkait sejauhmana tahapan/ perkembangan kasus tersebut.



Sebagai panduan bagi Staf AP & APP dalam menjalankan layanan bantuan hukum dengan
menggunakan metodologi Bantuan Hukum Struktural yang menggabungkan tahapan layanan NonLitigasi (Investigasi, Penyuluhan Hukum, Pengorganisasian, Konsolidasi Jaringan Advokasi, Kampanye,
Negosiasi/Mediasi, dll.) dan Litigasi (tahapan formil penanganan perkara sesuai dengan jenis kasusnya)



Membantu untuk mendisiplinkan staf AP & APP untuk memenuhi standar administrasi reumbers Dana
Operasional Layanan Bantuan Hukum di Kementrian Hukum & HAM – BPHN, dengan adanya output
berupa Formulir Layanan Bantuan Hukum (Konsultasi, Negosiasi, dan Mediasi) yang secara otomatis
tersedia dan adanya fitur penyimpanan (upload) File hasil Scaning Kartu Identitas, Surat Keterangan
Miskin atau sejenisnya, Formulir Permohonan Bantuan Hukum yang telah di tandatangani oleh
Pemohon, Surat Kuasa, File berkas Perkara, dll.



Sebagai media pembelajaran bagi pekerja bantuan hukum LBH Makassar untuk penanganan kasus di
masa yang akan datang.

Dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya dokumentasi kasus yang dimiliki oleh LBH
Makassar, dimana metode pendokumentasian Bantuan Hukum turut berperan serta dalam
penyebaran gerakan bantuan hukum struktural, sehingga sejak akhir tahun 2013, LBH Makassar
telah mulai menginisiasi pembenahan sistem pengelolaan informasi dan pendokumentasian yang
selama ini sangat dibutuhkan. Aplikasi database penanganan kasus tersebut mulai disusun dan
dikerjakan sejak bulan Maret 2014 dan kemudian launching penggunaannya dimulai sejak tanggal
1 Oktober 2014. Aplikasi ini kemudian diberi nama “SIMPENSUS”. SIMPENSUS diambil dari
akronim “Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus” yang dirancang dengan tetap berbasis
pada SOP, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Penanganan kasus di LBH Makassar yang telah
disesuaikan dengan Standar Bantuan Hukum Nasional – BPHN tanpa menghilangkan prinsip
metode Bantuan Hukum Struktural yang selama ini telah dijalankan dan merupakan ciri khas
organisasi (LBH dibawah naungan YLBHI) yang menggabungkan tahapan penanganan kasus secara
nonlitigasi (seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Penyuluhan Hukum, Pengorganisasian,
Kampanye, dan seterusnya) dan penanganan kasus secara Litigasi (seperti pendampingan di
Kepolisian, Kejaksaan dan persidangan di Pengadilan sejak Pengadilan tingkat pertama hingga
tahapan Peninjauan Kembali)
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Perluasan Akses Informasi Publik melalui Buku dan website
Salah satu persoalan terkait kesadaran hukum dan advokasi bantuan hukum adalah minimnya
sosialisasi. Untuk mengikis hambatan atas informasi tersebut, LBH Makassar, di tahun 2015 telah
menerbitkan 3 (tiga) buku, dimana 2 (dua) diantaranya adalah pengalaman dan pembelajaran
pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yakni: 1) Memenangkan Gerakan Rakyat;
Belajar dari Advokasi Sengketa Tanah Kassi-kassi, 2) Menolak Takluk, Kisah-kisah
Pendampingan Hukum LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua.28 sementara satu lainnya
adalah Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar. Buku-buku tersebut diterbitkan dan disebar
dengan dua metode, fisik (hardcopy) dan unduh file (softfile) melalui website resmi LBH Makassar
: http://lbhmakassar.org .29

Cetakan I, September 2015
Kisah-kisah advokasi 9 kasus struktral yang
didampingi oleh LBH Makassar, LBH Manado
dan LBH Papua.

Cetakan I, Oktober 2015
Merekam perlawan warga dan para pendukung
dalam sengketa tanah di Kassi-kassi melawan
pengusaha besar.
Kasus bergulir sejak akhir 2005 hingga
dimenangkan oleh warga di tahun 2011

Cetakan I, November 2015
Didedikasikan untuk pengembangan dan
pemajuan paralegal di masa yang akan datang
sekaligus akan menjadi pelengkap buku-buku dan
dokumen yang terkiat keparalegalan

28

Buku Menolak Takluk merupakan gabungan dari pengalaman pelayanan bantuan hukum oleh 3 (tiga) LBH; LBH
Makassar, Manado dan Papua. Sementara Buku Memenangkan Gerakan Rakyat telah dilaunching di Makassar
pada 12 Desember 2015, http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/lbh-makassar-launching-buku-memenangkangerakan-rakyat-12-desember-2015/
29
Buku-buku terbitan LBH Makassar dapat diunduh di: http://lbhmakassar.org/publikasi/buku/
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