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Bagian I

Gambaran Umum

Negara Hipokrit, dinilai LBH Makassar sangat mewakili gambaran situasi Penegakan Hukum,

HAM dan Demokrasi Tahun 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Hipokrit sebagai

munafik atau orang yang suka berpura-pura1. Negara Hipokrit dengan begitu dapat ditafsir

sebagai negara yang sering berpura-pura, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung

jawabnya. Bagaimana tidak, dalam konstitusi kita telah tegas diatur bahwa Indonesia adalah

negara Hukum.

Berbagai Ahli telah menuliskan pengertian negara hukum yang secara singkat dapat diartikan

sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah guna melindungi rakyat dari

kesewenang-wenangan dan menjamin adanya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan

Hak Asasi Manusia. Namun berbeda dengan janji Konstitusional Indonesia sebagai Negara

Hukum. Pemerintah sebagai representasi negara untuk memberikan perlindungan terhadap

rakyat, dalam membuat kebijakan berlawanan dengan kehendak rakyat, dengan demikian

bertentangan dengan cita-cita Negara Hukum.

Tidak hanya menyalahi janji konstitusi, kebijakan negara seolah bermuka dua. Sebagai contoh,

Indonesia pada tahun 2022 telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah

didorong oleh masyarakat sipil selama kurang lebih 10 Tahun untuk melindungi dan memberi

keadilan pada korban. Namun di tahun 2022 pula, Indonesia justru mengesahkan RKUHP yang

memuat pasal yang tidak melindungi perempuan korban malah menambah ruang kriminalisasi

seperti ketentuan tentang ‘hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) akan memperkuat

dan semakin melegitimasi kontrol terhadap tubuh perempuan yang sudah sering ditemui

dalam sejumlah peraturan daerah diskriminatif.

Tidak ada batasan yang jelas mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan apa

pun yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dapat

dipidana. Ketentuan ini menyalahi asas legalitas dalam hukum pidana, mencampuradukkan

1 Lihat: https://kbbi.web.id/hipokrit

https://kbbi.web.id/hipokrit


2

hukum pidana dan hukum adat, serta membuka ruang yang lebar adanya kekerasan,

diskriminasi, dan persekusi di masyarakat. Juga pasal-pasal penghinaan termasuk terhadap

Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah, serta Pasal tentang Berita Bohong semakin

memberi ruang bagi negara untuk mengkriminalisasi kritik, serta membungkam kebebasan

berpendapat dan kebebasan pers yang juga akan akan mengancam perempuan, dalam banyak

kasus perempuan korban kekerasan menggunakan hak berpendapat di ruang publik dan media

pers sebagai jalan untuk mendapatkan keadilan yang sering kali menemui hambatan dalam

proses hukum.

Demikian pula narasi investasi untuk menyejahterakan rakyat nyatanya hanya sekadar jargon

hipokrit yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. Di Kabupaten Bantaeng misalnya

tepatnya di Kecamatan Pajukukang masyarakat yang dulu sejahtera dengan bertani, budidaya

rumput laut, beternak, dan hidup dari industri batu bata dengan lingkungan yang sehat. Saat ini

mengalami masalah kekeringan air, udara yang tercemar debu dan bau menyengat, dan

terancam kehilangan tempat tinggal justru setelah berdiri dan beroperasinya PT. Huadi Nickel

Alloy perusahaan smelter nikel di Kawasan Industri Bantaeng salah satu Proyek Strategis

Nasional (PSN). Apa yang dialami oleh masyarakat di Pajukukang Bantaeng yang dirampas

ruang hidupnya, juga terjadi di PSN lainnya seperti Makassar New Port (MNP) dan Bendungan

Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Wajah Hipokrit negara juga terlihat dalam Pengadilan HAM di Indonesia yang kembali bekerja

setelah 18 tahun mati suri dalam peradilan kasus HAM berat Paniai 2014 di Pengadilan HAM

Makassar, yang sejak awal dinilai hanya formalitas dan gimmick semata. Hal ini ditandai dengan

hanya satu orang yang menjadi tersangka yang kemudian didudukkan sebagai terdakwa di

persidangan. Padahal penyelidikan Komnas HAM membagi para terduga pelaku dalam

beberapa kategori, yaitu pelaku lapangan, komando pembuat kebijakan, komando efektif di

lapangan, dan pelaku pembiaran. Setelah melakukan pemeriksaan Perkara mayoritas majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara justru menyatakan terdakwa Mayor Inf (Purn)

Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran HAM yang berat,

dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.2 Ironisnya peristiwa pembunuhan dan

2 Lihat  Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks atas nama Terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu
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unsur-unsur pelanggaran HAM berat dari tragedi Paniai dinyatakan terbukti di persidangan

namun hingga saat ini tak ada satupun penjahat HAM  yang bertanggungjawab .

Belum lagi, di tahun-tahun sebelumnya Indonesia telah mengesahkan berbagai peraturan yang

menguntungkan sekelompok orang kaya pemilik perusahaan (oligarki) untuk mengeksploitasi

kekayaan alam Indonesia, peraturan tersebut seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU KPK.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berbuah

pada berbagai kasus-kasus yang ditangani oleh LBH

Makassar pada tahun 2022. beberapa di antara

kasus-kasus tersebut adalah hasil dari pengesahan

berbagai undang-undang tersebut, khususnya UU Cipta

Kerja dan UU Minerba.

Berdasarkan data kasus yang diterima LBH Makassar

melalui aplikasi Simpensus3 di sepanjang Januari hingga

Desember 2022 terdapat 263 permohonan dengan

jumlah permohonan yang diterima sebanyak 250 (95%)

Kasus, dan 13 (5%) kasus ditolak. Sedangkan

berdasarkan sifat kasusnya dari seluruh kasus yang

diterima terdapat 93 Kasus (37%) kasus berdimensi struktural dan 157 (63%) Kasus berdimensi

non struktural.

Tingginya kasus struktural ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berakrobat, di satu sisi

Pemerintah menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, penghormatan dan

pemenuhan HAM, kenyataannya dari berbagai kasus yang ditangani oleh LBH Makassar

tersebut menunjukkan sebaliknya, negara abai, membiarkan bahkan sering melakukan

pelanggaran HAM yang dibalut dengan kata atas nama penegakan hukum (baca: kriminalisasi).

3 Simpensus adalah Sistem Pendokumentasian Kasus YLBHI -LBH Makassar yang merupakan aplikasi berbasis
Teknologi Informasi dan menjadi basis data penangan kasus.
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1. Jenis Pelanggaran HAM, Korban dan Pelaku

a. Jenis Pelanggaran HAM

Dari seluruh kasus berdimensi struktural yang diterima LBH Makassar paling banyak terkait

dengan Kekerasan Berbasis Gender sebanyak 93 disusul kasus kekerasan terhadap anak 12

kasus, kondisi ini menunjukkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak

kunjung mengalami penurunan. Jika dilihat lebih spesifik sebagian besar kasus yang dialami

adalah kasus kekerasan seksual. UU Tindak Pidana Kekerasan seksual meski telah disahkan di

2022 belum cukup memberikan ruang aman dan melindungi perempuan dan anak dari

kekerasan seksual

Kasus terbesar kedua adalah

kasus buruh dengan 13 kasus,

dengan korban 19 orang buruh.

Secara spesifik didominasi oleh

kasus PHK sepihak tanpa

pesangon.

Undang-Undang Cipta Kerja yang

memotong jumlah pesangon dan memudahkan sistem kerja kontrak/outsourcing sangat

berpengaruh terhadap mudahnya PHK terhadap Buruh. Sementara untuk kasus lingkungan

hidup dan kasus tanah dan perumahan juga menjadi salah satu kasus terbesar, kasus ini pula

banyak diakibatkan oleh  penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Kategori Korban dan Pelaku

Tidak jauh berbeda pada

tahun 2021, kategori Korban

Perempuan adalah yang

terbanyak dari kasus yang

ditangani oleh LBH Makassar
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pada tahun 2022 yaitu sebanyak 89 kasus. Selain kategori perempuan, Anak di Bawah Umur

adalah kategori korban terbanyak kedua dari kasus yang ditangani oleh LBH Makassar pada

tahun 2022 yaitu sebanyak 55 kasus. Selain Perempuan dan Anak di Bawah Umur, kategori

korban Miskin Kota adalah korban terbanyak ketiga dari kasus yang ditangani oleh LBH

Makassar sepanjang tahun 2022.

Untuk kategori pelaku, Warga/Masyarakat sipil (sebanyak 62) dan pasangan/suami (sebanyak

45) adalah pelaku terbanyak dari kasus yang ditangani oleh LBH Makassar sepanjang tahun

2022. Banyaknya masyarakat sipil dan pasangan/suami yang menjadi pelaku pada kasus yang

ditangani oleh LBH Makassar ini bersesuaian dengan tingginya kasus berbasis gender yang

ditangani oleh LBH Makassar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain warga/masyarakat sipil, perusahaan swasta (sebanyak 24) dan Polri (sebanyak 14)

menjadi pelaku terbanyak berikutnya. Tingginya pelaku dari TNI dan Perusahaan bersesuain

dengan tingginya kasus yang terkait dengan perburuhan, konsumen, kasus-kasus perampasan

hak atas tanah dan kasus yang terkait dengan isu lingkungan dimana kasus-kasus seperti ini

biasanya melibatkan perusahaan dan polisi baik sebagai pihak langsung (pelaku), maupun

sebagai pihak yang mengamankan. Tidak hanya itu, kasus pembatasan kebebasan berekspresi,

seperti pembubaran paksa demonstrasi yang berujung penangkapan sewenang-wenang dan

kasus terkait dengan proses hukum pidana seperti penangkapan, penggeledahan, dan
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penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah penyumbang tingginya angka kasus yang

melibatkan polisi sebagai pelaku.

2. Asal Daerah, Gender, Usia, Kondisi Kedisabilitasan dan Penghasilan

Kota Makassar adalah pemohon bantuan hukum terbanyak yaitu sebanyak 144 Permohonan.

Banyaknya permohonan dari Kota Makassar ini wajar mengingat domisili kantor LBH Makassar

yang berada di Makassar, hal ini dapat pula dilihat dari Kabupaten/Kota terbanyak berikutnya

yaitu Kab. Bone 26 pemohon, Kab. Gowa 22 Permohonan, Bulukumba 12 permohonan dan

Maros sebanyak 9 permohonan. Untuk 2 kabupaten Gowa dan Maros berbatasan langsung

(paling dekat) dengan Kota Makassar. Sedangkan Kab Bone dan Bulukumba cukup tinggi, karena

LBH Makassar menjalankan program terkait bantuan hukum dan membuka layanan bantuan

hukum di kedua daerah tersebut.

Perlu pula di cermati bahwa pada tahun 2022 ini terdapat pula permohonan bantuan hukum

yang berasal dari luar provinsi sebanyak 14 permohonan diantaranya kasus konflik

pertambangan di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data ini menunjukkan pentingnya perluasan akses bantuan hukum yang gratis dan berkualitas di

seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi jarak sering kali menjadi penghalang bagi pencari

keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum.
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Untuk kelompok penghasilan, pemohon

lebih banyak berpenghasilan antara Rp.

1.100.000 s.d. Rp. 3.000.0000 sebanyak

36,4%. Kelompok penghasilan

terbanyak kedua yang mengajukan

permohonan bantuan hukum ke LBH

Makassar adalah kelompok

berpenghasilan Rp. 0 s.d. Rp. 500.000

sebanyak 35,53%. Selanjutnya kelompok penghasilan ketiga yang mengajukan permohonan

bantuan hukum adalah kelompok berpenghasilan Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 sebanyak

16,67%. Dengan demikian, paling banyak yang memohon bantuan hukum ke LBH Makassar

tidak lebih dari kelompok penghasilan antara Rp. 0 s.d. Rp. 3.000.000.

Jika kita mengukur kemiskinan menggunakan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan di tahun

2022 yaitu sebesar RP. 3.165.876, maka kelompok yang selama ini mengajukan permohonan

bantuan hukum ke LBH Makassar adalah kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, mengingat salah satu dasar penghitungan dan

penetapan UMP adalah Kebutuhan Hidup Layak.

3. Posisi Hukum, Jenis Kasus, Layanan Hukum dan Bentuk Kasus

Untuk Posisi Hukum, Posisi Penggugat

adalah Permohonan terbanyak yaitu

sebanyak 73 kasus. Posisi Hukum

terbanyak kedua dari Pemohon bantuan

hukum ke LBH Makassar selama 2022

adalah Saksi Korban sebanyak 68 kasus

dan untuk terbanyak ketiga adalah Posisi

Pelapor sebanyak 59 kasus.
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Untuk jenis Perkara, sebanyak 165 Kasus

adalah jenis kasus Pidana, 82 Kasus adalah

kasus Perdata dan 3 kasus berjenis kasus

Tata Usaha negara.

Untuk Jenis kasus Pidana, Kejahatan terhadap kesusilaan menempati posisi yang tertinggi

sebanyak 47 kasus. sementara Penganiayaan merupakan kasus tertinggi kedua dengan jumlah

25 kasus. selebihnya merupakan kasus KDRT, Anak Berhadapan dengan Hukum Penghinaan, dll.

Sementara untuk jenis kasus Perdata,

sebanyak 32 kasus merupakan kasus

Pertanahan dan Perumahan, 19 Kasus

adalah kasus perceraian dan 10 kasus

merupakan kasus hubungan industrial.

Selebihnya merupakan kasus Hutang

Piutang, waris, Perbuatan Melawan

Hukum dan Sengketa Konsumen.

Untuk kasus Tata Usaha Negara 2 merupakan

kasus Pendidikan dan 1 kasus kepegawaian.
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Untuk Layanan Hukum, sejak tahun 2022 LBH Makassar memberikan layanan Jasa Kuasa

Hukum/Pembela Hukum kepada permohonan yang dinyatakan diterima sebanyak 155 Kasus,

Jasa Konsultasi sebanyak 84 Kasus dan Jasa Mediator sebanyak 11.

Permohonan Bantuan Hukum ke

LBH Makassar dalam bentuk

Kelompok sebanyak 21 kasus,

sementara bentuk individu

sebanyak 229 orang

Perempuan adalah Pemohon paling banyak

yaitu sebanyak 164 orang, sementara laki-laki

sebanyak 97 orang. Terdapat pula

permohonan bantuan hukum dari minoritas

gender sebanyak 2 orang.

Banyaknya. Sementara kelompok usia yang

paling banyak memohon bantuan hukum adalah kelompok usia 26 s.d. 35 Tahun sebanyak 53

Pengaduan, disusul oleh kelompok usia 17 s.d. 25 Tahun sebanyak 43 Pengaduan. Selanjutnya

kelompok usia 36 s.d. 45 Tahun sebanyak 31 Pengaduan. Terdapat kelompok usia pengadu yang

masih berusia anak (0 s.d. 16 Tahun) sebanyak 18 pengaduan. Tingginya pengaduan dari

perempuan bersesuaian jumlah Kasus

Kekerasan Berbasis Gender yang ditangani oleh

LBH Makassar, sementara mereka yang berusia

anak adalah kasus yang melibatkan anak baik

sebagai pelaku maupun sebagai korban.
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Untuk kondisi kedisabilitasan, LBH

Makassar menangani kasus

disabilitas berhadapan dengan

hukum sebanyak 11 permohonan,

sebanyak 5 orang adalah disabilitas

fisik, 4 orang adalah disabilitas

sensorik dan 2 orang adalah

disabilitas intelektual.
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BAGIAN II

DIVISI HAK PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS

Diskriminasi struktural yang dialamatkan pada kelompok rentan dan minoritas merupakan

hambatan dalam rangka penikmatan HAM yang setara. Dalam laporan ini LBH Makassar

memaparkan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas yang

menjadi potret lemahnya negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok tersebut.

Pada tahun 2022 tercatat 108 kasus dengan 120 orang korban meliputi perempuan, anak,

disabilitas, minoritas gender dan seksual, lansia, dan ODHA. Sebagaimana di tahun sebelumnya,

perluasan layanan bantuan hukum bersama advokat dan paralegal di beberapa wilayah

menyumbang pada tren peningkatan jumlah aduan korban. Selanjutnya sejumlah sorotan LBH

Makassar atas perlindungan HAM kelompok rentan dan minoritas akan dijabarkan pada uraian

berikut.

A. PENGADUAN KDRT

Pada kasus KDRT baik di masyarakat

maupun aparat penegak hukum,

pandangan yang mengecilkan KDRT

dan menganggapnya sebagai masalah

privat keluarga, masih jamak ditemui.

Sementara angka kasus-kasus KDRT

khususnya dimana istri sebagai

korbannya menunjukkan kondisi yang

serius hingga membahayakan nyawa.

Terdapat 32 aduan atas KDRT yang

diterima LBH dimana korban umumnya mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan yang

merupakan akumulasi dalam jangka waktu lama. Di beberapa kasus ditemui pula kekerasan fisik

berulang yang disertai pemaksaan penggunaan obat-obatan, ancaman pembunuhan, atau

pemaksaan pelacuran.
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Penegakan Hukum yang Gagal Melindungi Korban KDRT

Dari sedikit korban KDRT yang memilih melaporkan pelaku ke polisi, penegakan hukum justru

lemah dalam melindungi perempuan dan anak korban KDRT. Aparat penegak hukum masih

memprioritaskan mediasi dan abai pada kepentingan perempuan korban, termasuk pula

melakukan praktik pembiaran laporan atau penanganan berlarut. Sehingga hampir tidak ada

kasus yang sampai ke persidangan dan korban memperoleh keadilan. Pada salah satu kasus

yang didampingi Makassar, abainya aparat penegak hukum pada laporan korban yang

mengalami kekerasan berulang, memaksa perempuan korban tetap hidup dengan pelaku.

Kondisi ini membuat korban terpaksa melakukan pembelaan diri yang justru diganjar laporan

balik oleh suaminya. Ironisnya laporan polisi yang dibuat oleh suaminya yang merupakan

anggota TNI diproses hingga menempatkan korban kini sebagai terdakwa. Korban bahkan

sempat ditahan selama 4 bulan dan dijauhkan dari dua anaknya yang masih balita. Aparat

penegak hukum seringkali mengabaikan adanya relasi kuasa dan pengalaman kekerasan yang

berulang saat korban melaporkan kekerasan yang dialami korban. Penegakan hukum yang buta

pada ketimpangan relasi kuasa tersebut secara signifikan menjauhkan keadilan dari perempuan.

Sebab itu pula Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum. Sedang Kejaksaan Agung melalui Pedoman

Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam

Penanganan Perkara Pidana. Serta POLRI dengan Perkap No. 8 tahun 2019 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar HAM. Namun perspektif keberpihakan pada aturan-aturan

yang dikeluarkan lembaga penegak hukum tersebut, dalam praktik tidak diwujudkan sebagai

upaya melindungi perempuan dan anak.

B. PENGADUAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Terdapat 59 aduan kekerasan seksual dengan sejumlah bentuk kekerasan berikut. Dalam

pengaduannya korban dapat mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan. Terdapat 7 kasus

kehamilan tidak diinginkan (KTD) sebagai dampak dari pemerkosaan ataupun gang rape, hingga
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eksploitasi seksual. Terdapat pula 9 kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang

disertai pemerasan di 2

kasus. Selain perempuan

dan anak tercatat pula 1

kasus dengan korban

minoritas gender serta 1

kasus dengan korban

laki-laki. Hal ini

menegaskan bahwa

meskipun angka kekerasan

seksual didominasi

perempuan sebagai

korban, siapapun tetap dapat menjadi korban termasuk laki-laki.

Implementasi UU TPKS

Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pertengahan

2022 jadi tonggak baru dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Meskipun begitu kita

tetap dihadapkan pada realitas penanganan kasus yang penuh kendala. Dalam praktik korban

kerap diposisikan dalam situasi yang merugikan dan berbahaya, menjadikan mereka sebagai

korban untuk kedua kali (reviktimisasi). Diantaranya melalui;

a. Lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, termasuk tidak dimilikinya perspektif

korban dalam penanganan kasus

Hal ini misalnya, dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani berlarut ataupun mandek

dengan alasan kurangnya alat bukti. Ketentuan terobosan tentang alat bukti dalam UU TPKS

tidak dapat diwujudkan jika aparat penegak hukum masih menganut paradigma pembuktian

KUHAP yang menekankan keterangan 2 saksi. Hal lainnya, masih sering ditemui aparat penegak

hukum yang meragukan laporan korban dengan menyebutnya sebagai suka sama suka, alih-alih

fokus pada pembuktian unsur pasal serta langkah perlindungan terhadap korban.
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b. Penghentian Proses Hukum dan Klaim Restorative Justice

Di kepolisian terdapat praktik mendamaikan dan menghentikan proses hukum yang diklaim

Restorative Justice pada kasus-kasus kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan seksual.

Selain menyalahi ketentuan aturan yang ada, praktik ini berbahaya bagi korban karena

memaksakan korban dan pelaku yang sejak awal tidak dalam posisi yang setara untuk dimediasi.

Praktik penghetian kasus-kasus kekerasan seksual juga menggambarkan abainya institusi POLRI

pada laporan korban, di samping praktik lainnya seperti penolakan laporan hingga pembiaran

kasus atau penanganan berlarut.

c. Terbatasnya Layanan bagi Korban

Kita juga dihadapkan pada jumlah dan sebaran lembaga penyedia layanan bagi korban yang

minim. Misalnya layanan UPT PPA yang masih terbatas dan banyak tidak memiliki sumber daya

untuk memenuhi kebutuhan korban atas layanan hukum, pendampingan korban, layanan

pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, hingga rumah aman. Sementara akses pada layanan

korban tersebut dibutuhkan untuk menguatkan korban dalam proses mencari keadilan.

d.      Kriminalisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual

Meski telah diatur dalam UU TPKS dan UU LPSK tentang perlindungan korban dari tuntutan

hukum dalam praktiknya ditemui kriminalisasi korban sebagai respon pelaku atas laporan

korban. Yang pertama dialami korban yang mengalami KTD atas kekerasan seksual yang

dilakukan pelaku. Kasus lainnya adalah laporan terhadap seorang ayah dari korban kekerasan

seksual oleh pihak pelaku.

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Lebih setahun pasca terbitnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, praktiknya perlindungan

korban masih memprihatinkan. Tidak hanya ketiadaan layanan dan dukungan, perguruan tinggi

justru ikut melakukan victim blaming. Pada kasus yang sempat ramai di Universitas Negeri

Makassar pada pertengahan tahun 2022, seorang dosen sekaligus sekertaris jurusan



15

melecehkan lima mahasiswa saat bimbingan tugas akhir. Kampus merespon aduan para korban

dengan pemeriksaan etik terhadap dosen yang bersangkutan. Namun pemeriksaan korban oleh

komisi etik justru mendudukkan korban seperti orang yang diadili. Korban tidak dibolehkan

didampingi dan tidak disediakan pendamping, jumlah pemeriksa di dalam ruangan hingga 7 org

dan masing-masing korban dicecar pertanyaan dan komentar yang menyalahkan. Hal serupa

juga terjadi di Universitas Fajar, korban penyebaran video pribadi dihadapkan ke komisi disiplin

dan sempat terancam drop out. Posisi sebagai korban tindak pidana KSBE diabaikan pihak

kampus dengan dalih nama baik institusi tercoreng.

Berkaca pada praktik tersebut sangat penting memastikan implementasi Permen PPKS dapat

dilakukan sungguh-sungguh oleh perguruan tinggi. Termasuk memastikan penanganan

berorientasi pada korban dengan ketersediaan akses layanan dan petugas yang berkapasitas.

Lebih dari itu perguruan tinggi harus mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa yang

memungkinkan kekerasan seksual terjadi dan berkontribusi pada langgengnya impunitas pelaku.

Untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan demi

terwujudnya pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual.

Provokasi Kebencian pada Kelompok Minoritas Gender dan Seksual

Kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT masih terjadi. Salah satunya adalah perisakan dan

diskriminasi oleh dosen terhadap mahasiswa karena menjawab pertanyaan yang menyebut

dirinya sebagai non biner, pada penerimaan mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Potongan

video peristiwa tersebut lalu beredar dan memunculkan beragam komentar di publik berupa

provokasi kebencian. Mulai dari teror dan doxing yang diterima korban di media sosial, hingga

usulan salah satu ormas tentang undang-undang hukuman mati bagi LGBT pada pemberitaan di

media massa.

Pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan bagi LGBT sebagai warga negara dan

minoritas, justru mengeluarkan Surat Edaran Pemprov Sulsel tentang Pencegahan

Penyebarluasan Paham, Pemikiran, dan Sikap Perilaku yang Mendukung LGBT di Lingkungan

Kampus, Sekolah, dan Madrasah. Hal ini tentu akan semakin memicu tindakan-tindakan
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diskriminatif, pelanggaran HAM, dan persekusi terhadap kelompok LGBT. Pada kasus lainnya

persekusi terhadap LGBT dilakukan hingga ke ruang privat yakni rumah tinggal, atau pada kasus

lain pembubaran kegiatan tertutup yang dituduh sebagai kegiatan LGBT dimana aparat

kepolisian ikut terlibat.

Kriminalisasi Korban Kekerasan yang jeratnya Semakin Kuat dalam KUHP Baru

Di tengah harapan untuk majunya perlindungan korban lewat pengesahan UU TPKS, pada 2022

pemerintah dan DPR justru mengesahkan KUHP baru di tengah banyaknya kritik dari

masyarakat. Pasal-pasal Penghinaan termasuk terhadap Presiden, Lembaga Negara, dan

Pemerintah, serta Pasal tentang Berita Bohong semakin memberi ruang bagi negara untuk

mengkriminalisasi kritik, serta membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Pasal tersebut adalah ancaman bagi perempuan korban kekerasan, sebab hak berpendapat di

ruang publik dan kebebasan pers merupakan saluran untuk mendapatkan keadilan yang

seringkali terhambat dalam proses hukum. Tidak hanya bagi korban, pasal bermasalah seperti

ketentuan living law dan lainnya dalam KUHP kini memberi ruang over-kriminalisasi,

bertentangan dengan hak kebebasan masyarakat, serta melanggengkan diskriminasi terhadap

kelompok rentan dan minoritas.
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*Foto Aksi Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) pada tanggal

04 Desember 2022, Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan

RKUHP, serta Mengawal Implementasi UU TPKS sebagai kebijakan yang lebih melindungi

korban.

Pengesahan KUHP, penegakan hukum yang gagal melindungi korban, lemahnya perlindungan

hingga pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap kelompok rentan dan minoritas,

menunjukkan komitmen negara atas HAM yang sebatas hipokrisi. Dengan segala tantangan yang

ada, solidaritas masyarakat sipil terus dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih adil dan setara.
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BAGIAN III

BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOB)

A. KASUS PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk kasus pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup, kami mengadvokasi sebanyak 6 kasus,

yang secara keseluruhan adalah kerusakan akibat aktivitas tambang. perusahaan yang

memperoleh izin usaha pertambangan banyak melakukan penyerobotan terhadap lahan-lahan

milik warga. Akibatnya, di beberapa kasus, warga yang menolak aktivitas tambang perusahaan

malah mendapat kekerasan dari aparat keamanan dan menjadi sasaran kriminalisasi.

Di, kabupaten Bantaeng misalnya, Keberadaan pabrik smelter PT. Huadi Nickel Alloy di

Kecamatan Pajukukang menjadi sumber masalah bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di di

sekitar pabrik. Masalah yang ditimbulkan antara lain, kekeringan air, debu, suara bising dan bau

menyengat dari pabrik. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Banyak masyarakat

terancam kehilangan tempat tinggal setelah perusahaan ini berdiri dan beroperasi.

Kehadiran Industri ekstraktif menjadi ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di hulu seperti aktivitas menambang dan

pemurnian smelter yang berada di hilir tersebut memperlihatkan banyak masalah. Perusahaan

hadir seperti raksasa, menginjak masyarakat dan mengusir mereka dari tempat tinggal dan

lokasi mata pencaharian. Datang seperti hantu, tanpa sepengetahuan dan kehendak dari

masyarakat.

Di sektor perkebunan, konflik agraria terus mengemuka, terlebih tahun depan, dua HGU

perusahaan perkebunan seperti PTPN XIV akan berakhir, dan satu HGU PTPN XIV di Meiwa

Enrekang telah habis namun telah melakukan penggusuran dan pengrusakan tanaman

masyarakat. Proses perolehan tanah di masa lalu (orde baru) dengan menggunakan cara cara

paksa dan kekerasan. Setelah orde baru tumpas, masyarakat berupaya merebut kembali tanah

mereka sehingga menimbulkan konflik. Upaya mengembalikan tanah kepada masyarakat dan

menghormati dan menghargai penguasaan lahan oleh masyarakat harus dihormati. Tanah
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masyarakat yang masuk di dalam HGU harus dikeluarkan, jika itu tidak terjadi, konflik akan terus

terjadi di masa depan.

Kriminalisasi terus terjadi, baik terhadap petani maupun nelayan yang berjuang

mempertahankan lahan dari incaran perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Mereka

yang berjuang atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat terus digempur, bahkan

mengkriminalisasi menjadi cara untuk tawar menawar agar masyarakat melepas lahan mereka

untuk perusahaan tambang.

Terakhir, kami memotret tiga Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan, yaitu; Makassar New

Port (MNP), Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo dan Kawasan Industri Bantaeng. Ketiga

PSN ini bermasalah, terutama kawasan industri Bantaeng.

Dari catatan akhir tahun ini, kami akan memberikan gambaran dan analisis tentang situasi

agraria, ancaman lingkungan hidup, Kawasan hutan dan proyek infrastruktur seperti PSN yang

merebut ruang hidup masyarakat.

a. Dalam Kepungan Tambang

Keberadaan izin usaha pertambangan baik yang sudah beroperasi atau yang belum beroperasi

menjadi sumber masalah baik yang sudah mengemuka maupun yang masih sekedar ancaman

bagi masyarakat dan lingkungan hidup.4 Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 114 izin usaha

pertambangan yang telah terbit dengan rincian 86 yang sudah mengantongi izin usaha produksi

dan 28 yang masih tahap eksplorasi. Dari jumlah izin tersebut, didominasi di wilayah Kabupaten

Luwu Timur, Luwu Utara dan Luwu. Jumlah ini belum termasuk tambang-tambang ilegal yang

belum terdaftar, seperti tambang skala kecil.5 Seiring waktu jumlah ini bertambah, saat ini sudah

terdapat 216 izin usaha pertambangan di Sulawesi Selatan. 6

Dalam konteks hutan, Sebagian izin usaha pertambangan terbit di wilayah Kawasan hutan.

Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 362 tahun

6 Jumlah izin usaha pertambangan didapatkan dari Geoportal ESDM.

5 Data ini merupakan data bersama di Koalisi Advokasi Tambang Sulawesi Selatan.

4 Lembaga Bantuan Hukum Makassar tergabung Koalisi Advokasi Tambang yang melakukan review izin
pertambangan, investigasi, Pendidikan hukum bagi masyarakat, pengorganisasian masyarakat serta melakukan
pelaporan dugaan tindak pidana lingkungan.
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2019 ditemukan luas hutan Sulawesi Selatan 2,6 juta hektar. Dari luasan tersebut, terdapat 36

izin usaha pertambangan yang berada di dalam Kawasan hutan yang sebagian telah beroperasi.

Ekosistem hutan yang tersisa di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 1,3 juta hektar. Kabupaten

Luwu Utara merupakan daerah yang memiliki ekosistem hutan terluas dibanding daerah lain,

luasnya mencapai 511.535 hektar atau 38%. Lebih dari setengah hutan di Luwu Utara tersebut,

terkonsentrasi di dua wilayah yang kita sebut sebagai jantung sulawesi yaitu Seko dan Rampi

dengan luas 275.096 Ha.

Kawasan hutan yang dibebani izin usaha pertambangan menjadi salah satu pemicu laju

deforestasi di masa yang akan datang. Selain itu, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat

yang masuk ke dalam wilayah konsesi akan menjadi pemicu konflik. Situasi sudah nampak di

depan mata dan hanya menunggu waktu untuk meledaknya konflik.

Kami mereview izin tiga perusahaan tambang di Sulawesi Selatan, yakni PT Kalla Arebamma di

Kecamatan Rampi Luwu Utara, PT. Kalla Arebamma di Kecamatan Seko dan PT. Citra Lampia

Mandiri di Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar melihat minimnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam

proses penyusunan dokumen lingkungan seperti Amdal serta dalam perolehan izin

pertambangan. Situasi ini tergambar dari daerah yang sudah terbit izin, sementara

masyarakatnya tak tahu jika wilayah mereka terbit izin usaha pertambangan.

Kedua, penggunaan kawasan hutan yang tanpa izin. dua izin PT. Kalla Arebamma di Seko dan

Rampi belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sementar perusahaan

tersebut telah mengantongi IUP Eksplorasi dan Produksi.

Kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan menjadi aspek lain yang sangat krusial. Dari beberapa

perusahaan yang direview izinnya serta dilakukan investigasi ditemukan banyak pelanggaran

lingkungan hidup. Kenyataan ini kemudian berhadapan dengan pengawasan yang lemah,

instrumen hukum yang tumpul serta penegakan hukum lingkungan yang jarang dilakukan.
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Pada akhirnya, kami melihat keberadaan industri ekstraktif seperti pertambangan, mulai dari

hulu sampai hilir memunculkan banyak masalah. Ke depan, situasi ini masih akan terjadi jika

pengawasan dan penegakan hukum masih tetap lemah dan tebang pilih.

Partisipasi publik juga harus meningkat, terutama masyarakat yang berada di sekitar

pertambangan yang sering kali bahkan selalu menjadi korban.

Di bawah ini kami akan menguraikan beberapa contoh kasus pertambangan yang bermasalah di

Sulawesi Selatan. Analisis ini berangkat dari review izin dan investigasi lapangan yang dilakukan

oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Tambang

Sulawesi Selatan (KATA SULSEL).

b. Jantung Sulawesi Dalam Kepungan Tambang

Seko dan Rampi adalah jantung dari Sulawesi. Jantung disini dimaknai dalam dua pengertian,

pertama, Seko adalah sumber air untuk Sulawesi Barat yang mengalirkan air dari Sungai Bitue

(Seko) sampai pada DAS Karama. Sementara Rampi adalah hulu dari empat DAS besar; Balease,

Kallaena, Lariang Hulu dan DAS Poso. Ibarat jantung dalam tubuh yang memompa darah ke

seluruh tubuh, Seko dan Rampi mengalirkan air ke tiga provinsi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi

Tengah dan Sulawesi Selatan. Kedua, jika dilihat dari peta, secara geografis wilayah Seko dan

Rampi berada di tengah pulau Sulawesi.

Sebagai jantung sulawesi, Seko dan Rampi memiliki fungsi ekologis untuk memastikan

ketersediaan air bagi banyak wilayah di Sulawesi pada saat musim kemarau. Pada musim

penghujan, kedua wilayah ini memiliki fungsi sebagai penyimpan air agar tidak terjadi banjir.

Kedua fungsi tersebut, hanya dapat berjalan dengan baik jika ekosistem hutannya terjaga.

Saat ini, ada tiga konsesi pertambangan aktif yang telah diterbitkan oleh pemerintah di

Kabupaten Luwu Utara, antara lain Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral seluas kurang lebih

23.629 hektar, berada di Kecamatan Seko dan Rampi; lalu Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi PT. Kalla Arebamma di Seko seluas 6.812 Ha dan di Rampi 12.010 Ha. Rencana

pertambangan kedua perusahaan tersebut merupakan ancaman nyata bagi ekosistem hutan

yang ada di Luwu Utara, luas ekosistem hutan yang berada dalam ketiga konsesi tersebut
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mencapai 33.792 Ha. Oleh karena itu, jika rencana pertambangan PT. Kalla Arebamma dan PT.

Citra Palu Mineral berjalan, Seko dan Rampi sebagai jantung sulawesi terancam akan kehilangan

fungsi ekologisnya sebagai pengatur tata air.

Di Kecamatan Seko, PT. Kalla Arebamma mengantongi izin usaha produksi dengan komoditas

bijih besi. Namun, sampai sekarang, belum ada aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.

Kalla Arebamma. Dari luasan konsesi tersebut terbagi menjadi dua blok yaitu blok Rantekama

dan Blok Tamalangka. Untuk blok Rantekama Sebagian pemukiman, lahan perkebunan, dan

lahan pertanian masyarakat di Desa Marante masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan.

Luasan blok Rantekama 2.080,79 Ha dan blok Tamalangka 2.365,22 Ha. Di dalam blok

Rantekama terdapat Kawasan hutan lindung sekitar 671,26 ha dan hutan produksi terbatas

seluas 1.386 ha dan selebihnya merupakan area penggunaan lain (APL) seluas 23,53 ha.

Sementara di blok Tamalangka Sebagian besar berada dalam Kawasan hutan produksi terbatas

sekitar 2,321, 69 ha dan selebihnya adalah area penggunaan lain.

Sementara di Kecamatan Rampi, PT. Kalla Arebamma memegang konsesi seluas 12.010 hektar

untuk komoditas emas. Berdasarkan dokumen AMDAL, terdapat tiga blok rencana tambang,

yaitu blok Onondowa 1.116 Ha, blok Maleda 1.238 Ha, dan blok Bangko 1.368 Ha. Ketiga daerah

yang rencananya akan ditambang tersebut didominasi oleh hutan dengan keanekaragaman

hayati tinggi. Menurut keterangan banyak warga Rampi, daerah pada blok Maleda dan blok

Bangko merupakan habitat bagi burung Alo dan Kuskus, dua hewan endemik sulawesi yang

dilindungi.

c. Hidup Bersama Smelter

Daeng Nuru (60 tahun) berpulang untuk selamanya. Lelaki tua yang bekerja sebagai pemulung

itu pergi meninggalkan luka dan kemarahan bagi keluarga serta masyarakat yang tinggal di

sekitar smelter. Kematiannya tak wajar, menyiratkan peristiwa kekerasan yang dialaminya hingga

nyawanya tak tertolong lagi.
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Daeng Nuru meninggal setelah mengalami penganiayaan oleh aparat Kepolisian yang menjaga

smelter. Surat keterangan medis7 menjelaskan terjadi luka, benjolan di kepala, pendarahan aktif,

dan muntah darah  yang membuat nyawa tak bisa tertolong lagi.

Keluarganya telah melapor ke Kepolisian atas kematian Daeng Nuru8. Diduga kuat, pelakunya

anggota Brimob dan Polisi dari Polres Bantaeng yang bertugas menjaga smelter.

Rekan almarhum yang mengalami tindakan kekerasan mengakui bahwa ia dan Daeng Nuru

mengalami tindakan kekerasan. Tapi, ia tak mau memberi keterangan, lewat surat keterangan

damai yang dibuat oleh Polres Bantaeng, ia sepakat berdamai dan tak akan memberi kesaksian

perihal penyebab kematian Daeng Nuru, kawannya.

Daeng Nuru tinggal di Dusun Mawang, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang Kabupaten

Bantaeng. Ia bertetangga dengan smelter milik PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Kediaman

almarhum dan smelter hanya dipisah jalan desa. Dekat.

Dahulu ia bekerja sebagai pengrajin batu bata, pekerjaan yang banyak dilakoni masyarakat di

Mawang. Tapi, setelah air langka, banyak pengrajin beralih profesi, bekerja serabutan, termasuk

menjadi pemulung seperti yang dijalani oleh Daeng Nuru.

Semenjak perusahaan beroperasi, air menjadi sulit, tidak hanya untuk kebutuhan pembuatan

batu bata, tapi sampai untuk kebutuhan sehari-hari.

d. Smelter Sumber Malapetaka

Keberadaan smelter ini bermula dari Kawasan industri Bantaeng yang digagas oleh Bupati

Bantaeng saat itu: Nurdin Abdullah. Rencana itu dimulai, dengan membuat Peraturan Daerah

Nomor 02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.9 Di dalam

perda tersebut, disebutkan wilayah Kecamatan Pajukukang masuk dalam zona Kawasan industri

9Pasal 39 ayat 2 tentang penetapan Kawasan industri besar di kecamatan Pa’jukukang.

8 Laporan Polisi Nomor: LP-B/31/V/Res.Btg/Suk. Pjk/17 Mei 2022 dengan laporan dugaan penganiayaan yg
menyebabkan kematian.

7 Surat penjelasan medis pasien tanggal 20 Juni 2022 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof Anwa Makkutu, Bantaeng.
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Bantaeng seluas 3.152 hektar.10 Proyek pembangunan smelter ini merupakan proyek strategis

nasional (PSN) yang ditetapkan oleh presiden.

Pembebasan lahan mulai dilakukan pada tahun 2013,11 aparat pemerintah setempat menjadi

penggerak utamanya, membujuk masyarakat untuk melepas lahan mereka. Banyak masyarakat

tergiur, harga tanah yang ditawarkan tinggi. Jika sebelumnya, harga tanah per hektar hanya 10

sampai 20 juta, pemerintah berani membeli tanah hingga ratusan juta rupiah.

Masyarakat yang tergiur melepas lahan, tapi tak tahu tanah yang mereka jual diperuntukkan

untuk apa. Bupati Bantaeng saat itu juga terlibat, meyakinkan masyarakat untuk melepas lahan.

Tawarannya, jika perusahaan beraktivitas, banyak masyarakat yang akan dilibatkan sebagai

pekerja.

Tahun 2014, pembangunan smelter dimulai. Empat tahun setelahnya, perusahaan telah

mengekspor nikel yang telah diproduksi. Pada 29 januari 2019, Gubernur Nurdin Abdullah

meresmikan smelter ini.

Setelah beroperasi, perusahaan mulai menuai protes dari masyarakat sekitar. Kekeringan,

kebisingan, debu sampai bau menyengat menjadi keluhan masyarakat. Tapi, tak ada

penyelesaian, masyarakat terus terpapar debu, bau dan kebisingan akibat aktivitas dari PT.

Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Sebagian masyarakat tak menyangka jika perusahaan akan menimbulkan dampak buruk yang

telah terjadi. Dari awal, masyarakat tak punya gambaran dan informasi tentang smelter, mereka

hanya diberi tahu oleh pemerintah daerah jika perusahaan beroperasi, mereka akan menerima

manfaat ekonomi seperti dipekerjakan di perusahaan.

Berdasarkan investigasi penulis, ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh

perusahaan. Pertama, pencemaran air yang bersumber dari limbah perusahaan.12 Temuan

pelanggaran ini dikuatkan dengan hasil investigasi tempo yang diterbitkan dalam majalah tempo

tanggal 27 Agustus 2022. Kesimpulan pencemaran ini didapatkan setelah dilakukan uji lab

12 Kini di Bantaeng, Penduduk Sekitar Smelter Nikel Mengeluhkan Pencemaran - Lingkungan - majalah.tempo.co

11 Wawancara dengan Ramli, ketua Badan Perwakilan Desa Papanloe.

10 Terdapat 9 desa yang masuk dalam lokasi KIBA yaitu Desa Papanloe, Baruga, Borong Loe, Pajukukang, Nipa-Nipa
dan Layoa.

https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/166780/kini-di-bantaeng-penduduk-sekitar-smelter-nikel-mengeluhkan-pencemaran
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dengan mengambil sampel air di dua tempat, yakni di kolam penampungan limbah dan sungai

di dekat pantai.13

Secara hukum, pencemaran yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy ini bisa dimintai

pertanggung jawaban hukum dengan menempuh gugatan sengketa perdata lingkungan,

meminta perusahaan bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi atas pencemaran yang

telah dilakukannya atau meminta perusahaan melakukan pemulihan lingkungan.14

Pencemaran ini juga merupakan tindak pidana. Merujuk pada ketentuan di Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.15

Kedua, perusahaan ini tidak menjalankan ketentuan yang sudah mereka rencanakan yang

termuat dalam dokumen lingkungan.16 Akibat pelanggaran ini, Kementerian Kehutanan dan

Lingkungan Hidup mengeluarkan sanksi administrasi paksaan yang isinya memerintahkan

perusahaan untuk melengkapi atau memperbaiki poin-poin yang telah diatur dalam sanksi

tersebut.17

Ketiga, penggunaan air tanah. Dampak nyata akibat dari penggunaan air tanah yang dilakukan

oleh perusahaan menyebabkan kekeringan yang terjadi di sekitar PT. Huadi. Dua dusun yang

terdampak, yaitu Dusun Mawang dan Ballatinggia. Padahal, jika merujuk pada dokumen Amdal,

harusnya perusahaan menggunakan penyulingan air laut.

Penggunaan air tanah oleh PT. Huadi Nickel Alloy terkonfirmasi dari hasil rapat dengar pendapat

yang dilaksanakan di kantor DPRD Bantaeng18, Humas PT. Huadi mengakui bahwa mereka

menggunakan air tanah yang mereka sedot dari sumur yang mereka buat di dalam kompleks

18 Informasi ini didapatkan dari hasil rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Banteng pada 29 Agustus 2022.

17 Sanksi Administrasi paksaan dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui surat
keputusan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan nomor SK.5897/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/072022
tanggal 04 Juli 2022

16 Dokumen yang dimaksud adalah dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Andal, RKL-RPL yang didapatkan
melalui permohonan informasi publik Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

15 Pasal 66, 87, dan 104  Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup.

14 Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata, Haryadi Prim, Sinar Grafika 2022.

13 Standar baku mutu air limbah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang
Baku Mutu Air Limbah.
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perusahaan. Penggunaan air tanah untuk kepentingan produksi bertentangan dengan surat

edaran yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian tanggal Kementerian Perindustrian dalam

surat edarannya dengan nomor B/248/KPAII.3/PWI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menyebutkan

larangan pemakaian air bawah tanah perusahaan industri di dalam kawasan industri.

Surat ini diterbitkan setelah ditemukan adanya perusahaan yang menggunakan air tanah oleh

perusahaan industri di kawasan industri.

Lebih penting dari itu semua, tak ada pelibatan dan pemberian informasi yang cukup kepada

masyarakat terhadap rencana aktivitas perusahaan. Padahal, pelibatan masyarakat adalah hal

yang sangat penting mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan aktivitas

produksi.

Saat ini, pembangunan perusahaan Kembali dilakukan. Terdapat tiga perusahaan yang

sementara dibangun, yaitu PT. Yatai Huadi Indonesia, PT. Huadi Yatai Nickel Nickel Industri dan

PT. Huadi Wuzhoi Nickel Industri.

Masyarakat yang berada tinggal di sekitar perusahaan terus terpapar dampak buruk.19

Keberadaan perusahaan ternyata tak memberikan dampak positif. Masyarakat akhirnya akan

pindah sendiri jika tak kuat bertarung dengan debu, bising dan pencemaran lainnya. Sementara

pemerintah daerah, tak mengambil tindakan yang bisa melindungi masyarakat. Situasi ini sangat

menyedihkan. Masyarakat harus berhadapan sendiri dengan perusahaan, tanpa perlindungan

dari pemerintah.

Kehadiran smelter di tengah pemukiman masyarakat merupakan praktek bala pendudukan.

Kondisi ini dapat dilihat dengan hadirnya perusahaan menjelaskan posisi social baru,

subjektivitas, dan evaluasi moral yang muncul ketika orang dipaksa menjalani suatu bentuk

kehidupan-hidup bersama raksasa- yang tidak dapat masyarakat kendalikan.20 Kehadiran

perusahaan melucuti akses masyarakat ke air, dan sumber nafkah, serta menata pranata politik

mereka agar cocok dengan kemauan perusahaan.

20 Hidup Bersama Raksasa, Murray Li, Pujo Semedi, Marjin Kiri, 2022.

19 Nestapa Warga Terdampak Kawasan Industri Bantaeng - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id

https://www.mongabay.co.id/2022/09/08/nestapa-warga-terdampak-kawasan-industri-bantaeng/
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Janji kemakmuran dihadirkan dan penyediaan fasilitas modern, kemudian masyarakat dipaksa

ikut pada cara-cara baru yang membuat masyarakat terlepas dan kemudian terlempar. Pada

akhirnya janji kemakmuran hanyalah janji. Kembali ke konteks PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia,

perusahaan mengeluarkan memo internal yang isinya melarang seluruh karyawan untuk

berbelanja di masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kemudian terciderai

dengan memo ini.

Penulis terus mengumpulkan data untuk kebutuhan gugatan, menuntut ganti rugi yang dialami

oleh masyarakat dan mendorong pemulihan lingkungan atas kerusakan yang diakibatkan oleh

aktivitas perusahaan.

e. Menyorot Proyek Strategis Nasional Di Sulawesi Selatan

Lembaga Bantuan Hukum Makassar, terlibat dalam advokasi yang berhadapan dengan tiga

proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan, yaitu pembangunan Makassar New Port, Kawasan

Industri Bantaeng dan Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Tiga dari proyek strategis nasional tersebut bermasalah. Proyek pembangunan Makassar New

Port bermasalah karena mengambil pasir dari wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng untuk

kebutuhan reklamasi Makassar New Port. Pembangunan bendungan Paselloreng bermasalah

dalam proses ganti rugi, banyak masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi dari proses

pembebasan lahan tersebut. Proses pengadaan lahan ini sangat tertutup, dan diduga kuat

terjadi praktek korupsi dan pembayaran ganti rugi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Kawasan Industri Banteng (KIBA) dalam perjalanannya melahirkan banyak

persoalan, terutama aspek lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat yang berada di

sekitar kawasan industri.

f. Perkebunan

Keberadaan perusahaan perkebunan baik negeri maupun swasta menjadi salah satu pemicu

konflik agraria di Sulawesi Selatan. Proses perolehan tanah yang di HGU kan oleh perusahaan ini

didapatkan melalui cara-cara perampasan lahan. Setelah orde baru berakhir, upaya mengambil

alih kembali lahan yang telah dirampas mulai muncul.
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Di Sulawesi Selatan, setidaknya terdapat hak guna usaha yang akan berakhir, sebut saja HGU PT.

London Sumatra di Kabupaten Bulukumba, PTPN XIV Takalar dan PTPN XIV Meiwa, Enrekang.

1. PT. London Sumatra

Konflik agraria yang terjadi di Bulukumba antara PT. London Sumatra dan Masyarakat Adat

Kajang dan para petani sudah berlangsung seabad lebih. Konflik ini menjadi konflik agraria

panjang di Indonesia.

Tahun depan, HGU PT. London Sumatra akan berakhir. Masyarakat yang dirampas tanah

berupaya merebut kembali lahan mereka.

2. PTPN XIV Enrekang

HGU PTPN XIV Enrekang sudah berakhir pada tahun 2003, perusahaan perkebunan negara ini

sedang berupaya memperbaharui HGU. Secara legal, perusahaan perkebunan ini belum

mengantongi izin resmi pembaharuan HGU, namun telah melakukan penggusuran lahan

masyarakat di atasnya terdapat tanaman masyarakat.

3. PTPN XIV Takalar

Tahun depan, HGU PTPN XIV Takalar berakhir. Masyarakat yang terampas lahannya berupaya

untuk mempertahankan lahan. Komnas HAM juga telah turun, dan memediasi konflik antara

masyarakat dan PTPN XIV dan meminta agar pembaharuan HGU dilakukan secara clean dan

clear.

G. Kriminalisasi Petani Masih Terus Berlangsung

Kriminalisasi terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan lahan serta berjuang atas

lingkungan hidup masih terus berlangsung. Di sektor perkebunan, masyarakat di Kecamatan

Maiwa Kabupaten Enrekang yang berjuang mempertahankan lahan dari incaran PTPN XIV

terjadi. Seorang warga dilaporkan dengan tuduhan penghasutan dan pengrusakan barang milik

perusahaan.

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Takalar, seorang warga yang mempertahankan lahan

dan mengelola kebunnya dilaporkan oleh PTPN XIV dengan tuduhan penyerobotan.
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Jumlah masyarakat yang dikriminalisasi paling datang dari Pulau Wawonii. Setidaknya terdapat

sekitar 27 masyarakat yang dilaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan melakukan perampasan

kemerdekaan terhadap seseorang sebagaimana ketentuan pasal 333 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana.

Tiga diantaranya ditangkap dan sempat ditahan di Polda Sulawesi Tenggara. Namun ketiganya

ditangguhkan penahanannya. Sementara itu, lima orang warga yang lari kehutan dan

bersembunyi salam berbulan bulan karena takut dengan panggilan polisi.

Masyarakat pulau kecil ini berjuang mempertahankan lahan dan pulau mereka dari kerusakan

dari serbuan PT. Gema Kreasi Perdana harus berhadapan dengan gelombang kriminalisasi,

kekerasan dan intimidasi.

Di Kabupaten Maros, situasi ini serupa terjadi. Pembangunan pabrik amunisi PT. Kambria

Pertahanan Indonesia, proyek dari Kementerian Pertahanan Indonesia menggusur lahan

masyarakat.

Dalam kasus kriminalisasi warga, terjadi perbedaan tindakan dalam proses penegakan hukum.

Laporan polisi yang dibuat oleh warga terkatung-katung hanya di proses penyelidikan,

sementara ketika perusahaan melakukan pelaporan, pihak Kepolisian sangat cepat dari proses

penyelidikan sampai penyidikan.

Total masyarakat yang dikriminalisasi sebanyak 29 orang, di kasus perkebunan dan

pertambangan. kriminalisasi menjadi cara untuk menghentikan protes masyarakat, namun di

beberapa kasus kriminalisasi menjadi cara oleh korporasi untuk tawar menawar dengan

masyarakat agar melepas lahan mereka untuk lokasi tambang.

F. Berebut Tanah Di Kota

Di tanah di perkotaan, dua kasus yang kami advokasi, pertama kasus tanah di Bara-Baraya yang

masih terus berkonflik dan membara dan konflik tanah di Baddoka yang telah dimenangkan

bersama warga.

Konflik tanah di Bara-Baraya merupakan konflik yang menahun, para pihak, baik penggugat dan

warga sebagai tergugat bolak balik ke meja persidangan. Menang dan kalah secara bergantian.
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Keterlibatan institusi negara seperti militer dalam kasus ini menjadi sorotan yang teramat kuat,

terlebih ada kesan akan dilakukan upaya diluar proses hukum yang akan menggusur warga.

Daya tahan warga untuk berjuang dan mempertahankan tanah dan tempat tinggal mereka tak

pernah habis.

Suntikan solidaritas dari luar semakin menguatkan perjuangan warga. Kasus ini sudah memasuki

babak baru, warga mengajukan perlawanan pihak ketiga, persidangangannya telah dibuka dan

akan bergulir kembali pada awal tahun depan.

Sementara itu, kasus Baddoka adalah kabar baik bagi perjuangan warga di kota di tengah

berbagai konflik tanah. Belasan warga akhirnya bisa menang di tingkat pertama dan kedua.

Tanah dan rumah tempat mereka tinggal selama puluhan tahun sejauh ini bisa dipertahankan

dari ancaman. Seseorang yang tak pernah diketahui asal usulnya di tanah tempat rumah warga

berdiri, datang mengaku pemilik tanah dan meminta warga agar mengosongkan rumah. Dengan

bukti kepemilikan dan penguasaan, dengan proses panjang akhirnya warga menang di

Pengadilan.

B. KASUS PELANGGARAN HAK BURUH

Untuk kasus buruh yang kami advokasi sepanjang 2022 ini sebanyak 13 kasus dengan korban 19

orang buruh. Secara spesifik kasus ini didominasi oleh kasus PHK sepihak oleh pemberi kerja,

yakni berjumlah 12 kasus. masalah lainnya, yang timbul dalam PHK ini adalah hak pekerja/buruh

atas pesangon tidak diberikan.

Sementara satu kasus lainnya adalah pemberian upah tidak layak oleh CV Media One Group

terhadap 13 pekerja/buruh. Kasus ini diawali dengan PHK secara sepihak yang didasari tuduhan

pelanggaran oleh pemberi kerja terhadap pekerja/buruhnya. setelah di-PHK. upah untuk

beberapa bulan 13 pekerja tersebut tak kunjung dibayar. Parahnya lagi, ijazah pekerja/buruh

korban tidak diberikan karena ditahan sebagai jaminan pembayaran denda akibat tuduhan

pelanggaran.
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BAGIAN IV

DIVISI HAK SIPIL DAN POLITIK

Matinya Daulat Rakyat: Hegemoni Penegakkan Hukum ala Kolonial.

Supremasi dan penegakan hukum merupakan instrumen operasional Demokrasi yang akan

bekerja dengan baik apabila ditopang dengan keterbukaan partisipasi dan keterwakilan publik

yang akuntabel.

Sejak tahun 1998, lewat agenda reformasi kepolisian, Polri diamanahkan untuk bertanggung

jawab atas perlindungan dan pemenuhan hukum. Sehingga, penegakkan hukum dan demokrasi

tidak bisa dilepaskan dari aparatnya terutama kepolisian.

Namun, dalam kurun waktu 24 tahun, praktik

kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, fair

trial/mafia peradilan, pembunuhan di luar hukum

(extra judicial killing) dan pemberangusan hak

demokrasi lainnya, kerap terjadi dengan struktur

negara, sebagai pelaku. LBH Makassar mencatat

terdapat 17 peristiwa pelanggaran HAM berbasis isu

Hak Sipil dan Politik yang terjadi sepanjang tahun

2022. Terdiri dari 14 kasus berdasarkan

permohonan dan 3 kasus hasil pemantauan.

Peristiwa tersebut meliputi, kekerasan fisik oleh

aparat 4 kasus (23%), kebebasan berekspresi/Berpendapat 2 kasus (12%), kekerasan atas nama

agama 2 kasus (12%), mafia peradilan 1 kasus (6%), fair trial 7 kasus (41%) dan Extra Judicial

Killing 1 kasus (6%).

Dari peristiwa diatas, aparat kepolisian menempati

posisi pertama sebagai aktor pelanggaran HAM

dengan 10 kasus (59%), menyusul warga/kelompok
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sipil 5 kasus (29%), ormas 1 kasus (6%) dan pemerintah pusat/kementerian 1 kasus (6%).

A. Kekerasan Aparat

Tahun ini terdapat 3 kasus permohonan bantuan hukum yang berkaitan dengan kekerasan,

dengan negara sebagai pelaku langsung. Diantaranya, kasus pembubaran massa aksi yang

menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang terjadi pada bulan April 2022. Tercatat, 34

orang massa aksi ditangkap dan dibawa ke kantor Brimob Polda Sulsel untuk selanjutnya

diverifikasi identitas dan dilakukan tes urine. Setelah ditahan selama 1x24 jam, beberapa massa

aksi keluar dengan luka lebam di beberapa bagian tubuh.

Selain pengaduan langsung, LBH Makassar juga melakukan pemantaun. Dari hasil pemantauan

tersebut ditemukan praktik intimidasi dan teror lainnya oleh aparat kepolisian terhadap massa

aksi penolakan G20 yang terjadi di Makassar dan Majene, pada November 2022. Seluruh

rangkaian kekerasan tersebut terus terjadi, tanpa ada penindakan bagi pelaku.

B. Kebebasan Berekspresi/Berpendapat

Dibanding tahun sebelumnya, kasus pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi mengalami

penurunan. LBH Makassar mencatat setidaknya ada 2 kasus pelanggaran kebebasan

berekspresi, masing-masing 1 berdasarkan permohonan dan 1 kasus basis pemantauan

langsung di lapangan. Jumlah ini Jauh dibawah tahun sebelumnya, yakni 7 kasus. Penurunan

pelanggaran atas kebebasan berekspresi sangat dipengaruhi oleh masifnya tindakan

represif/koersif aparat dan organisasi masyarakat (ormas) reaksioner, dalam mensukseskan

kebijakan pemerintah yang pro oligarki pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti, tindakan

pembubaran paksa dengan kekerasan massa aksi Tolak Otsus/DOB pada Juni 2022, yang

menyebabkan 5 orang luka-luka.

Dengan skema kekerasan, intimidasi dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat,

pemerintah berhasil memaksa elemen masyarakat sipil pro demokrasi menepi dalam

mengontrol kebijakan yang dikeluarkan.
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Sehingga, penurunan angka kasus pelanggaran kebebasan berekspresi tidak menandakan

kebijakan Negara sudah demokratis. Kedepannya, pemberangusan kebebasan sipil akan terus

terjadi. Mengingat KUHP yang baru saja disahkan oleh Pemerintah, masih memuat pasal-pasal

karet yang mengancam ruang aman demokrasi rakyat. Hegemoni penegakkan hukum dan

demokrasi akhirnya mati bukan hanya di tangan jenderal melainkan ditangan pemimpin terpilih,

yang membajak proses yang membawa mereka pada kekuasaan oligarki.

C. Extra Judicial Killing : Maut Industri Smelter

LBH Makassar kembali menerima laporan tindakan Extra Judicial Killing. Nuru Saali, lansia

berumur 78 tahun diduga mengalami kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan pihak keamanan

perusahaan. Ia dituduh mencuri limbah (slag), milik PT. Nickel Alloy Indonesia di Kawasan

Industri Bantaeng. Nuru Saali meninggal setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Anwar

Makkatutu, Kabupaten Bantaeng dengan luka parah dibagian kepala.

Awalnya, kepolisian setempat berdalih bahwa Nuru Saali meninggal dunia akibat terjatuh.

Belakangan, setelah pihak keluarga melaporkannya dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan,

ditemukan bahwa meninggalnya Nuru Saali merupakan suatu peristiwa pidana. Atas dasar

penyelidikan, Penyidik Polda Sulsel menetapkan satu orang aparat kepolisian dari satuan Brimob

Polda sulsel sebagai Tersangka pada 18 Oktober 2022, atas tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan matinya seseorang.

Yang mendasar dalam kasus Nuru Saali adalah terkait dengan terduga pelaku anggota kepolisian

dan tempat kejadian. Dengan mengacu pada pengalaman kasus Nuru Saali, kehadiran aparat

kepolisian di dalam/sekitar perusahaan justru kontra produktif dengan tugas konstitusionalnya

sebagai aparat penegak hukum, bahkan menjadi aktor/terduga pelaku pelanggaran HAM.

Kasus extra judicial killing terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan masyarakat

rentan sebagai korbannya. Penegakkan hukum kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dimana kepolisian yang bertugas memberikan perlindungan justru menjadi  pelaku kekerasan.
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Dapat diperkirakan, kedepan kasus Pelanggaran HAM berupa pembunuhan di luar hukum (extra

judicial killing) di Sulsel akan meningkat, terutama bagi yang diduga pelaku busur dan begal. Hal

ini disebabkan adanya pernyataan Kapolda Sulawesi Selatan, Nana Sudjana dalam konferensi

persnya menginstruksikan tiap jajarannya untuk menembak di tempat pelaku busur dan begal21.

Pernyataan ini kemudian didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, yang

membenarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif22.

Jelas, tindakan tersebut menunjukan sikap diktator dari aparat kepolisian yang bertolak

belakang dengan penegakkan hukum dan perlindungan HAM.

D. Fair Trial

Antara Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan KUHAP memiliki perbedaan yang sangat

mencolok. Letak perbedaannya, HIR lebih menonjolkan kekuasaan dalam penegakkan hukum,

sedangkan pada KUHAP lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia. Namun, demikian selama 40

tahun implementasi KUHAP oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian masih sangat

kental dengan watak HIR ala kolonial.

Berdasarkan catatan LBH Makassar, kasus fair trial selalu menempati posisi pertama. Tahun ini,

terdapat 7 kasus yang berkaitan dengan tindakan penangkapan sewenang-wenang,

penggeledahan tanpa surat perintah hingga penahanan tanpa status yang jelas yang dilakukan

aparat kepolisian. Terwujudnya negara hukum yang demokratis serta menghormati HAM tidak

dapat dilepaskan dari instrumen negara itu sendiri. Institusi kepolisian sebagai salah satu

instrumen negara dalam hal penegakan hukum memiliki kerentanan menjadi pelanggar HAM

karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga, evaluasi kinerja Polri diperlukan

untuk memastikan Reformasi Polri terlaksana.

E.  Mengawal Pemilu

22

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221125134459-20-878649/mui-makassar-dukung-polisi-tembak-di-tempat-bagi-pelak
u-teror-panah

21 Sumber:
https://makassar.tribunnews.com/2022/11/30/kapolda-sulsel-irjen-nana-sudjana-perintahkan-tembak-pelaku-teror-busur-di-tempat

https://makassar.tribunnews.com/2022/11/30/kapolda-sulsel-irjen-nana-sudjana-perintahkan-tembak-pelaku-teror-busur-di-tempat
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Pada akhir tahun 2022, merespon terhadap proses verifikasi partai politik (Parpol) calon

peserta Pemilu 2024 yang ditemukan sejumlah kejanggalan, LBH Makassar bersama dengan

jaringan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan, mendeklarasikan terbentuknya koalisi Organisasi

Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu 2024. Tidak kurang dari 25 organisasi masyarakat sipil

yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak atas transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemilu ikut mendeklarasikan koalisi ini. Beberapa kejanggalan yang

ditemukan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ini seperti, informasi terkait data dan

proses verifikasi Parpol dilakukan secara tertutup dari ruang masyarakat sipil, sehingga hal ini

dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghindari kontrol publik terhadap penyelenggaraan

pemilu khususnya kerja-kerja KPU Provinsi Sulsel. Selain itu terdapat indikasi upaya intimidasi

dan ancaman terhadap komisioner KPU di Kabupaten/Kota maupun staf yang berwenang

dalam bidang pendataan serta rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi Parpol tidak

dilaksanakan sesuai prosedur.

Berdasarkan hal tersebut, Koalisi OMS Kawal Pemilu kemudian membentuk Tim Advokasi

Hukum dan membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu. Hal ini dilakukan sebagai upaya

untuk mengajak seluruh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu se-Sulsel) yang menjadi

korban dan intervensi dan intimidasi untuk menyatukan sikap terhadap dugaan praktik

kecurangan dalam pelanggaran Pemilu tersebut. Selain itu, Tim Advokasi Hukum ini juga

memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami intimidasi, korban maupun

saksi dari praktek tersebut.

Hasil dari posko pengaduan tersebut, pada Senin 19 Desember 2022 menjadi dasar bagi Tim

Advokasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif tersebut kepada Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Upaya laporan tersebut saat ini telah memasuki tahap persidangan di

Bawaslu Sulsel dan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Hal ini tentu menjadi

cerminan bagaimana praktek intervensi terhadap penyelenggara Pemilu menjadi hal yang

menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tanpa ingin mendahului hasil pemeriksaan di

Bawaslu Sulsel, indikasi praktik kecurangan ini, tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya

setiap tahapan dalam Pemilu adalah hal yang penting. Kita tidak bisa serta merta mengharapkan
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hasil Pemilu yang baik jika, sedari awal penyelenggara yang diberi wewenang untuk

melaksanakan Pemilu yang jujur dan Adil telah terindikasi melakukan praktik yang culas.


