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Sebagai sebuah tulisan yang hendak memberikan gambaran umum terkait arah dan strategi 

program organisasi periode kepengurusan ke depan, maka tentunya makalah ini menjadi 

harus merujuk kepada berbagai dokumen organisasi yang telah dihasilkan pada periode2 

sebelumnya, setidak-tidaknya dalam kurung waktu minimal 3 tahun sebelumnya. Mulai dari 

dokumen Self Assesment organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2015, dokumen 

Renstra  LBH Makassar tahun 2014 – 2016, dokumen Catatan akhir Tahun dan beberapa 

refrensi bacaan yang relevan.  

 

I. Kondisi Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi 

 

Berdasarkan Analisis/Catatan Akhir Tahun LBH Makassar 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi 

Penegakan Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan menunjukkan situasi yang hampir sama 

atau dapat dikatakan menjadi pola yang terjadi setiap tahunnya yakni masih saja terjadi 

pola-pola pelanggaran hak-hak asasi dibidang sipil & Politik dan Ekonimi, Sosial dan 

Budaya masyarakat/ warga sipil. Terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, LBH 

Makassar mencatat berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terpola baik yang 

memiliki eksalase kecil maupun besar masih terus terjadi dalam kurung waktu 3 tahun 

terakhir
2
, antara lain :  

- Penyelesaian Konflik agraria Masyarakat Petani Vs. Perkebunan Besar yang tak 

kunjung selesai, bahkan aparat hukum khususnya Kepolisian masih menggunakan 

cara-cara kekerasan terhadap para petani yang berkonflik. 

- Kriminalisasi kasus sengketa lahan terhadap warga miskin yang bersengketa dengan 

Pemilik Modal di wilayah perkotaan dan Keberpihakan Aparat Hukum terhadap 

Pemilik Modal. 

- Kasus-kasus dugaan perusakan lingkungan hidup (reklamasi/penimbunan laut) 

kawasan pesisir kota Makassar yang sarat dengan praktek suap-menyuap, baik yang 

secara langsung dilakukan secara sendiri2 oleh pihak swasta/ Pemilik Modal 

maupun atas izin dan/ atau kerjasama dengan pihak pemerintah. 

- PHK sepihak Perusahaan2 terhadap karyawan dengan modus pelarangan 

berorganisasi dan mogok kerja dengan motiv membatasi tuntutan pemenuhan hak2 

normatif pekerja; 

- Kasus2 kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil utamanya oleh oknum kepolisian 

dalam proses menjalankan kewenangannya yang tidak hanya mengakibatkan luka 

bahkan nyawa korban masih terus terjadi dan seringkali proses hukumnya hanya 

berkutat pada proses penyelidikan dan penyidikan di instansinya sendiri 

(Kepolisian); 

- Kasus kekerasan terhadap Jurnalis dalam proses peliputan aksi mahasiswa tolak 

kenaikan BBM di kampus UNM yang terjadi pada akhir tahun 2014, yang mandek 

dan tidak jelas proses hukumnya; 
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- Semakin maraknya kriminalisasi kebebebasan berpendapat/ berekspresi di media 

sosial, pelapor bukan hanya dari kalangan pejabat/Penguasa dan Pemilik modal, 

namun telah terjadi di kalangan sesama profesi Jurnalis. 

- Banyaknya kasus2 korupsi yang mandek dalam proses hukum dan yang ditangani 

oleh Kejaksaan dan Kepolisian. 

 

Kondisi tersebut di atas tentunya saja tidak boleh dikatakan sebagai persoalan tatanan hukum 

saja, karena terdapat benang merah atau pengaruh dari kondisi tatanan politik Negara ini. 

Kondisi politik kita hari ini semakin menjauhkan konsep kedaulatan rakyat atas Negara ini. 

Ruang2 kontestasi kehidupan berdemokrasi masih didominasi pengaruh kuat dari segelintir 

Pemilik Modal bersama Penguasa serta para pengabdinya yang baik secara sadar maupun 

tanpa sadar telah menjadi penganut dan praktisi sistem neoliberalisme-kapitalis, yang telah 

mereduksi manusia hanya sebagai mahluk ekonomi (bukan lagi sebagai mahluk sosial), yang 

berbasis mengutamakan kepentingan individual dan mekanisme pasar bebas yang seluas-

luasnya telah berdampak pada perubahan orientasi dan nilai hubungan antar sesama warga 

Negara maupun antara Negara dengan warganya.  

 

Sistem ekonomi kapitalis atau Neoliberaliisme yang dibekingi oleh Kekuatan Modal dari 

segelintir orang kemudian semakin mapan mempengaruhi hampir di semua lini tatanan di 

Negara ini, tidak terkecuali di Sulsel. Mulai dari proses Pemilu melalui modus politik uang, 

pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hingga proses penegakan 

hukumnya yang masih saja diwarnai praktek kotor suap-menyuap, semuanya tentu 

dipengaruhi kekuatan modal. Dalam situasi ini, pembangunan politik hukum tereduksi dari 

ikhtiar untuk kemaslahatan publik, menjadi sekadar memperbesar dan melindungi pundi-

pundi kekayaan mereka. Sebuah relasi kuasa antara politik dan bisnis yang dinamakan: 

Oligarki
3
.  

 

Khusus di Sulsel, Pemilik Modal kelas nasional telah membangun relasi bisnis dengan 

Pemilik Modal kelas Lokal, yang tidak sedikit diantaranya adalah “Pengusaha Hitam” yang 

jelas-jelas mengantongi relasi melaui penerbitan izin-izin ataupun pengakuan hak atas 

tindakan untuk meprivatisasi ruang-ruang publik sebut saja kasus-kasus penimbunan laut 

(reklamasi pantai) di wilayah pantai Losari dan sekitarnya serta kasus-kasus pengelolaan 

SDA lainnya, termasuk tambang dan perkebunan besar.  

 

Kondisi ini kemudian semakin diperparah karena mendapat legitimisasi intelektual akademik 

kampus
4
. Kampus (perguruan tinggi) yang sejatinya hanya berkutik pada 3 aktivitas yakni 

Pendidikan, Penelitian yang berujung pada Pengabdian kepada masyarakat, namun dalam 

prakteknya sangat sedikit yang mau mengabdikan keahlian dan pengetahuannya demi 

kepentingan masyarakat yang lebih luas (publik), utamanya bagi masyarakat marginal yang 

paling membutuhkannya. Kalangan aktivis CSO-pun tidak sedikit yang tergerus dalam 

pusaran politik kekuasan. Akibatnya ada kecenderungan terjadinya devisit aktivis 

prodemokrasi dan hukum di Sulsel
5
.  

 

Demikianlah, kita semestinya harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Hak asasi tidak secara 

otomatis menampakkan eksistensinya dengan jatuhnya rezim Orba, atau dengan 

diakomodirnya atau terinstalasinya nilai2 dan prinsip HAM ke dalam berbagai dokumen 
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negara, instrumen, kovenan internasional, atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-

undangan
6
 yang ternyata kesemuanya cenderung masih gagal menghadirkan keadilan, 

pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersebut.  

 

Pasca reformasi, kita seakan lupa dengan akar sejarah HAM itu sendiri yang diawali dengan 

sebuah gerakan emansipasi kaum budak, perempuan dan minoritas lainnya disertai 

perjuangan politik yang sangat panjang. Selain itu, fakta bahwa semakin terbukanya kran 

demokrasi maka semakin memungkinkan pula tumbuhnya nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan 

politik pengusungnya yang beraneka ragam, melahirkan lawan-lawan dan tantangan baru 

bagi hak asasi sendiri. Di titik ini, penting untuk menghindari segala godaan untuk berpuas 

diri pada kehadiran berbagai bentuk pembakuan hukumnya dan modus-modus 

institusionalisasi lamanya
7
. 

 

Disinilah letak tantangan dan tuntutan perlunya kesadaran kader YLBHI – LBH mengenai 

pentingnya penerapan Bantuan Hukum Struktural (BHS) sebagai ideology operasional 

organisasi dalam menjalankan mandatnya. BHS merupakan model bantuan hukum yang lebih 

menekankan bahwa pencarian keadilan tidak bisa didekati dengan cara legal-formal semata 

tetapi lebih kepada perubahan tatanan sosial yang dari semula timpang menjadi berkeadilan
8
. 

BHS sejatinya dan masih menjadi sebuah ideologi-operasional organisasi yang hingga saat 

ini masih diyakini sebagai suatu “jurus pamungkas” dalam melakukan intervensi 

probelimeatika tatanan hukum dan politik bernegara kita. 

 

 

II. Kondisi Internal Organisasi – sebagai Kekuatan 

Dalam rentan waktu ± 3 tahun terkahir, LBH Makassar telah melaksanakan berbagai aktivitas 

program dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Organisasi, antara lain Program Penguatan dan 

Pengembangan Program Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Program Sekolah 

Paralegal, Program Penambahan Jumlah Pengacara (Increasing Number of Lawyers), 

Program Percontohan Pembelaan Kasus Pidana (Criminal Defence Lawyers) dan Program 

Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil – Corefunding,  The Asia Foundation – 

AIPJ. Melalui program tersebut, LBH Makassar telah menghasilkan beberapa capaian, antara 

lain berhasil mendorong Ranperda Bantuan Hukum Kota Makassar hingga pengesahan oleh 

DPRD Kota Makassar
9
, terbangunnya Baruga Paralegal Kassi-Kassi yang selain memiliki 

fungsi utama sebagai fasilitas gedung Sekolah Paralegal juga berfungsi sebagai pusat 

kegiatan dan konsolidasi CSO khususnya di Kota Makassar
10

, Penambahan Jumlah Advokat 

dan Asisten Advokat Bantuan Hukum yang tentunya berdampak terhadap optimalisasi 

layanan bantuan hukum (litigasi) bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat marginal 

lainnya
11

. Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan mekanisme pengambilan keputusan 

secara kelembagaan (internal) organisasi dengan adanya berbagai dokumen kebijakan selain 
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SOP Kelembagaan, antara lain SOP Penanganan Kasus (Pidana, Perdata, dan Tata Usaha 

Negara) baik secara litigasi maupun Non-Litigasi, SOP Keuangan, SOP Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi, Tata Tertib Organisasi, dan adanya Sistem Database Informasi 

dan Dokumentasi Layanan Bantuan Hukum melalui aplikasi Sistem Pendokumentasian 

Kasus (SIMPENSUS) yang selain berfungsi sebagai database layanan bantuan hukum yang 

secara koputerisasi mampu mendeteksi jenis kasus dialami para pencari keadilan di wilayah 

Sulsel terkhusus di kota Makasssar dan mampu mendeteksi jenis2 pelanggaran HAM. 

Simpensus juga telah membantu dan memudahkan organisasi dalam melakukan klaim 

reumbersment secara online terhadap dana operasional bantuan hukum organisasi yang 

disediakan oleh Negara melalui BPHN.  

 

Selain itu, proses pengawalan jangka panjang sampai akhirnya UU Bantuan Hukum dan UU 

Desa  disahkan oleh pemerintah dan hingga saat ini sudah mulai diimplementasikan juga 

merupakan peluang bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa kebijakan 

teknis operasional kedua UU tersebut pun mulai dibentuk oleh kementrian Hukum dan HAM 

dan telah adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Hukum 

dan HAM dengan institusi terkait yakni Menteri Dalam Negeri, institusi Kepolisian, 

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung bahkan bersama dengan kementrian Desa yang 

kesemuanya mengakomodir semua jenis layanan dan tahapan operasional BHS yakni Litigasi 

dan Nonlitigasi dalam arti luas. Bahkan ruang partisipasi dan peran Paralegal sebagai ujung 

tombak layanan bantuan hukum (-struktural) telah diakomodir. 

 

Tidak hanya itu, organisasi memiliki kekuatan tersendiri untuk mewujudkan Visi – Misinya, 

sebagai buah dari “kepercayaan publik yang masih sangat tinggi” hingga saat ini LBH 

Makassar memiliki Jaringan Kerja yang cukup luas baik ditingkat nasional maupun tingkat 

local, baik dari unsur aktivis sesama NGO, Akademisi, Pers dan Mahasiswa serta dampingan. 

Terutama lagi alumni LBH Makassar yang kita yakini hingga saat ini masih selalu konsisten 

berada digaris perjuangan ini dan tentunya mereka selalu bersedia terlibat dalam aktivitas-

aktivitas advokasi dan program yang dijalankan organisasi.  

 

III. Arah Program LBH Makassar periode 2016 – 2019 

 

Berangkat dari pembacaan kondisi tersebut di atas, maka izinkan saya selaku Calon Direktur 

LBH Makassar periode tahun 2016 – 2019 yang jika terpilih dalam momentum demokrasi ini 

untuk mengajukan konsep arah aktivitas program organisasi ke depan (selama masa periode 

kepemimpinan tersebut) yakni : 

- Meningkatkan kapasitas dan perluasan layanan bantuan hukum yang berbasis pada 

metotologi Bantuan Hukum Strukural dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak atas 

keadilan (acces to justice), termasuk terus tetap mendorong lahirnya kebijakan dan 

norma hukum yang memenuhi prinsip HAM dan demokrasi-partisipatif; 

- Mendorong perluasan dan berkembangannya gerakan social dalam rangka “merebut 

wacana” kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih ideal dan tetap setia terhadap 

kepentingan publik daripada pada penguasa dan Pemilik Modal. Sekaligus sebagai 

upaya meningkatkan kapasitas dan posisi tawar masyarakat sipil melalui program 

bersama (pelibatan aktif) jaringan Cso sesuai coremandat dan keahlian yang dimiliki; 

- Meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan SDM (Peningkatan Kapasitas 

Staf dan Karyawan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi baik dalam konteks 

internal maupun menghadapi situasi eksternal yang terus bergerak dan berubah 

dengan cepat); 



- Mengembangkan dan merumuskan formulasi yang tepat sistem penggalangan dana 

(Fundraising) alternative sebagai upaya tersedianya dana operasional organisasi; 

 

Adapun mengenai detail konsep dan detail penjabarannya, nantinya akan disampaikan/ 

diusulkan  dalam Rapat kerja Daerah (Rekerda) LBH Makassar dan sebagai bahan rujukan 

perumusan Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya. 

 

Sebagai akhir makalah ini dan sebagai upaya menegaskan kembali semangat perjuangan dan 

perlawanan (agar kita tetap berpihak kepada kepentingan publik yang tertindas, masyarakat 

miskin dan marginal lainnya), dengan mengutip penggalan cerita dalam novel “Bumi 

Manusia” karya mas Pram yakni ketika Minke tertunduk dan mengatakan “Kita kalah, 

Ma,” yang terus dijawab oleh sang Nyai Ontosoroh “Kita telah melawan, Nak, Nyo, 

sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya !!!
12

 

 

Makassar, 28 April 2016 
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