
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Negeri yang Kaya:  
Potret Pelanggaran Hak-hak Ekosob di Indonesia  

(Januari 2002 – Februari 2003) 
 
 
I. Pendahuluan 
 
Negara Indonesia yang terletak di garis 
khatulistiwa dan persilangan dua samu-
dera besar: Hindia dan Pasifik, mempu-
nyai beragam kekayaan alam. Namun 
kekayaan alam yang melimpah tidak 
menyebabkan kemakmuran penduduk – 
dengan beragam suku dan etnis. Jutaan 
penduduk hidup dalam kemiskinan. Se-
mentara segelintir kelompok, pejabat 
negara dan pengusaha korup hidup da-
lam kemakmuran tanpa takut dimintai 
pertanggungjawaban. Sama halnya de-
ngan pelaku kejahatan hak-hak sipil dan 
politik (Sipol), para pelaku pelanggar 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
(Ekosob) hidup aman di negeri ini – 
impunity masih berjalan tanpa koreksi. 
Tulisan ini akan memberikan gambaran 
sekaligus menganalisis promosi, perlin-
dungan dan pemenuhan hak-hak ekono-
mi, sosial dan budaya di Indonesia (Pe-
riode Januari 2002-Februari 2002), de-
ngan klasifikasi sebagai berikut: 
 
1. Hak rakyat atas pekerjaan dan melaku-kan 

pekerjaannya (the right to work and the 
right at work). 

2. Hak rakyat atas tanah (land rights); 
3. Hak rakyat atas perumahan (the housing 

rights); 
4. Hak rakyat atas standar kesehatan yang 

tinggi (the right to the highest attainable 
standard of health); 

5. Hak rakyat atas pendidikan (the right to 
education); 

 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) memiliki 14 kantor 
cabang di 14 propinsi ditambah 6 pos 
LBH yang membantu kantor cabang 
LBH. Data-data kasus yang disajikan 
dalam laporan ini berasal dari kompilasi 

data YLBHI dan 9 (sembilan) kantor LBH 
yang ada di ibukota propinsi yakni: 
1. LBH Padang di propinsi Sumatera Barat 
2. LBH Palembang di propinsi Sumatra 

Selatan 
3. LBH Bandar Lampung di propinsi 

Lampung 
4. LBH Yogyakarta di propinsi Daerah 

Istimewa (D.I) Yogyakarta  
5. LBH Surabaya di propinsi Jawa Timur 
6. LBH Bali di propinsi Bali 
7. LBH Makassar di propinsi Sulawesi 

Selatan 
8. LBH Manado di propinsi Sulawesi Utara 
9. LBH Jayapura di propinsi Papua Barat. 
 
Data-data tersebut merupakan hasil moni-
torring dan juga pengaduan yang masuk ke 
kantor LBH dan YLBHI. Dalam banyak 
kasus, LBH melakukan pendampingan dan 
mewakili korban, mengadvokasi kasus di 
pengadilan.  
 
 
II. Beberapa Indikator-indikator 
Demografi dan Ekonomi 
 
Jumlah penduduk di Indonesia di tahun 
1999 tercatat mencapai 206.3 juta jiwa, 
dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 
sebesar 1.49 persen. Di tahun yang sama, 
kepadatan penduduk (pop/km2) sudah 
mencapai 91.0 dengan 42 persen penduduk 
tinggal di perkotaan. Diperkirakan ditahun 
2000, jumlah penduduk Indonesia sudah 
mencapai 211 juta jiwa dan di tahun 2005, 
diprediksi mencapai 226 juta.1 Trend basic 
demographic indicators sejak tahun 1971 
hingga tahun 1999 dapat dilihat dalam 
table 1 berikut: 

                                                 
1 Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat 
(2002). Indonesia: Country Report. Population and 
Poverty, hal. 2. 
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Tabel 1. 
Basic Demographic Indicators From Selected Sources, Indonesia 1971 – 1999 

 
Indicator 1971 

Census 
1980 

Census 
1990 

Census 
1995 

Cencus 
2000 

Census1 
Population (millions) 119.2 147.5 179.4 195.3 206.3 

Growth rate (GR)2 (percent) 2.10 2.32 1.98 1.6 1.49 
Density (pop/km2) 62.4 77.0 93.0 92.0 91.0 

Percent urban 17.3 22.3 30.9 34.0 42.0 
Reference period 1967-70 1976-79 1986-89 1995 1997 

Crude birth rate3 (CBR) 3 40.6 35.5 27.9 23.6 22.4 
Crude death rate4 (CDR) 4 19.1 13.1 8.9 7.7 7.6 
Total fertility rate5 (TFR) 5 5.6 4.7 3.3 2.8 2.3 

Infant mortality rate 6 142 112 70 61 47 
Life expectancy 6      

Male 45.0 50.9 57.9 61.9 62.8 
Female 48.0 54.0 61.5 65.7 66.7 

 
1 Some number based on the Population Projection by MOP and CBS, 1998; 
2 Calculated using coumpound interest formula 
3 Births per year per 1000 population; estimated using formula; CBR = 9.48968 + 5.55 TFR 
4 Deaths per year per 1,000 population; 5 Estimated based on own children method;  
6 Estimated using indirect estimation techniques 
 
Source: Laporan Biro Pusat Statistik tahun 1987, 1992, 1995, 1977a, 1977b, 1998, 2002; 

 
Dikutip dari: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2002), hal. 2. 
 
 
Dalam Laporan Indonesia tentang “Ke-
pendudukan dan Kemiskinan”, pemerin-
tah mengklaim di periode 1970 sampai 
1996, kemiskinan absolut turun secara 
dramatis dari 60% menjadi 11.3% jumlah 
penduduk.2 Di tahun 1976 dikatakan bah-
wa jumlah penduduk yang hidup di 
bawah garis kemiskinan sejumlah 44.2 
juta jiwa di pedesaan dan 10 juta jiwa hi-
dup di daerah perkotaaan. Menurut peme-
rintah, di tahun 1984, jumlah penduduk 
miskin berkurang menjadi 25.7 juta jiwa 
atau turun hampir 50% dan ditahun 1996, 
dicatat hanya 15.3 juta penduduk yang 
miskin. Pemerintah berargumen, penuru-
nan angka kemiskinan di pedesaan dise-
babkan kebijakan dan implementasi dari 
green revolution – yang banyak dikritik 
oleh masyarakat sipil di Indonesia karena 
merampas lahan dan merepresi petani. 
Selanjutnya, di tahun 1998, International 
Labour Organisation (ILO) memperkira-

                                                                                                 
2 Ibid., hal. 3. 

kan jumlah penduduk miskin di Indonesia 
mencapai 40% dari total penduduk.3  
 
 
III. Kondisi Pemenuhan hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya di 
Tahun 2002 dan Awal Tahun 2003 
 
III. 1. Gambaran Umum Kasus Pelang-
garan (Januari 2002-Februari 2003) 
 
Dari sembilan propinsi, kasus-kasus pe-
langgaran hak setiap orang untuk bekerja 
termasuk hak setiap orang akan kesempa-
tan memperoleh penghidupan dan bekerja 
berdasarkan pilihan yang bebas tercatat 
dilaporkan di 7 kantor LBH. Korban 
mencapai 13.210 kepala keluarga (KK) 
plus 19.523. Jumlah ini termasuk kasus-
kasus yang berkaitan dengan pelanggaran 
aparat negara dan pelaku non-negara 
(non-state actors) terhadap hak setiap 
orang membentuk dan menjadi anggota 
serikat buruh yang independen. Selain 

 
3 Ibid. 
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sektor perburuhan, sektor pekerjaan non-
formal, seperti pedagang K5, pedagang 
asongan, juru parkir juga merupakan per-
hatian dari advokasi yang dilakukan para 
aktivis hak asasi manusia. LBH Makasar 
merupakan kantor yang paling banyak 
melakukan monitoring dan menerima pe-
ngaduan kasus pelanggaran hak-hak ini. 
Ditemui juga kasus-kasus pekerja anak 
yang dipaksa, terpaksa maupun mengang-
gap pekerjaan dilakukan secara sukarela. 
Anak-anak jalanan yang menjadi penga-
men, pedagang asongan, atau penyemir 
sepatu (tukang semir) dapat dengan mu-
dah ditemui di jalan-jalan raya dan sudut-
sudut pertokoan di kota-kota besar. Seng-
keta tanah berkaitan erat dengan hak ma-
syarakat (keluarga petani) dan masyara-
kat adat dalam mempertahankan hidup 
dan kehidupannya. Masalah sengketa ta-
nah di Indonesia dapat dibagi berdasar-
kan penyebab sengketa. Pertama, klaim 
Negara atas penguasaan tanah. Kedua, 
masalah peruntukkan dan pengelolaan ta-
nah. Ketiga, perampasan tanah atas nama 
pembangunan dan kepentingan umum. 
Penyebab poin pertama dan kedua, biasa-
nya menjadi penyebab konflik antara 
pemerintah lokal yang memback-up pe-
ngusaha dalam kasus-kasus perampasan 
tanah masyarakat dan keluarga petani di 
pedesaan. Sedangkan perampasan tanah 
atas nama pembangunan dan kepentingan 
umum, dilakukan untuk proyek-proyek 
pemerintah lokal yang membutuhkan ta-
nah, seperti pembangunan gedung peme-
rintahan, pembangunan jalan dan seba-
gainya. LBH mencatat korban sengketa 
tanah selama tahun 2002 hingga Februari 
mencapai tidak kurang dari 94.305 KK 
dan 145.621 jiwa. 
 
Pelanggaran hak rakyat atas perumahan, 
seperti kasus penggusuran paksa (arbitra-
ry forced eviction) terjadi hampir semua 
sudut wilayah Indonesia. LBH mencatat 
tidak kurang dari 903 KK ditambah 4,407 
jiwa menjadi korban pelanggaran hak 

masyarakat atas perumahan yang layak 
termasuk korban-korban dari praktek 
penggusuran paksa yang dilakukan aparat 
kepolisian dan militer serta korban-
korban penipuan dari pihak pengusahaan 
pengembang (developer).  
 
Pelanggaran hak rakyat atas kesehatan 
terjadi disebabkan pengabaian obligasi 
pemerintah untuk memfasilitasi akses 
kesehatan, fasilitas air bersih dan obat-
obatan yang terjangkau bagi masyarakat. 
Di Sumatera Selatan, terdapat kasus pe-
rampasan sumber mata air penduduk lo-
kal. Perampasan ini dilakukan oleh peru-
sahaan air mineral – yang menjual air da-
lam kemasan gelas atau botol. Di sam-
ping itu kasus-kasus pencemaran yang 
dilakukan perusahaan turut memperburuk 
kondisi kesehatan masyarakat. Kasus-
kasus pencemaran di laut misalnya juga 
mempengaruhi pendapatan penduduk 
sekitar, seperti terjadi di Sulawesi Utara: 
Kasus pencemaran limbah pertam-bangan 
emas yang dilakukan PT Newmont Mina-
hasa Raya (PT NMR) – anak perusahaan 
dengan perusahaan induk yang berpusat 
di Denver, Amerika Serikat. Dalam kon-
stitusi Indonesia dinyatakan secara 
eksplisit dinyatakan:  
 

“Negara memprioritaskan anggaran pendi-
dikan sekurang-kurangnya 20% dari angga-
ran pendapatan dan belanja negara serta 
anggaran pendapatan dan belanja daerah 
untuk memenuhi kebutuhan penyelengga-
raan nasional”. 4

 
Namun dalam prakteknya, pengalokasian 
dana untuk memfasilitasi hak setiap 
orang atas pendidikan belum dapat 
dinikmati. Pelanggaran-pelanggan hak ini 
juga terjadi seperti di Sulawesi Selatan, di 
mana pemutusan akses dan fasilitas 
tenaga pengajar bagi penduduk di sebuah 
pulau menjadi sebuah strategi untuk 
memaksa penduduk pindah ke lokasi lain. 

                                                 
4 UUD 1945, amandemen ke-4, pasal 31 ayat (4). 
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Tabel 2 
Pelanggaran Ketentuan-ketentuan Domestik dan Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya di Sembilan (9) Propinsi di Indonesia 
 

 
Klasifikasi Hak 

 
Pasal-pasal dalam Konsitusi:  

UUD 1945 Beserta Amandemennya 

Pasal-pasal Dalam  
Kovenan Internasional  

tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 
Hak untuk bekerja dan setiap orang 
memperoleh syarat kerja yang adil dan 
menguntungkan 

- UUD 1945, pasal 27 ayat (2); 
- Amandemen ke-2, pasal 28D ayat (2); 
- Amandemen ke-2, pasal 28E ayat (1) 
Inter alia:  
- Amandemen ke-2, pasal 28A 
- Amandemen ke-2, pasal 18B ayat (2) 
- Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) 
- Amandemen ke-2, pasal 28I ayat (1) 

- Pasal 6 ayat (1); 
- Pasal 7 

Hak setiap orang untuk membentuk 
serikat buruh dan masuk sebagai 
anggota serikat buruh sesuai dengan 
pilihannya 

- UUD 1945, pasal 28; 
- Amandemen ke-2, pasal 28E ayat (3) 

Pasal 8 

Hak setiap orang atas jaminan sosial dan 
kesejahteraan sosial 

- UUD 1945, pasal 33 ayat (3); 
- Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) 
- Amandemen ke-4, pasal 33 ayat (1) 
- Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (2) 

Pasal 9 

Hak anak dalam pemenuhan hak 
ekonomi dan sosial  

- UUD 1945, pasal 34 
- Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (1)  
- Amandemen ke-2, pasal 28B ayat (2) 

Pasal 10 

Hak setiap orang atas standar hidup 
yang layak termasuk hak atas pangan, 
sandang dan perumahan 

- UUD 1945, pasal 33 ayat (3) 
- Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1)  
- Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) 
Inter alia: 
- Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) 
- Amandemen ke-2, pasal 28I ayat (1) 

Pasal 11 

Hak atas kesehatan, termasuk hak setiap 
orang menikmati kondisi lingkungan yang 
baik dan sehat 

- Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) 
- Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (3) 

Pasal 12 

Hak atas pendidikan - Amandemen ke-4, pasal 31 
Inter alia: 
- Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) 

- Pasal 13;  
- Pasal 14 

 
 
III. 2. Ilustrasi: Beberapa Kasus 
Pelanggaran Hak-hak Ekosob di 
Sembilan Propinsi 
 
III.2. 1. Hak atas Pekerjaan dan 
Melakukan Pekerjaan 
 
III. 2. 1. 1. Hak-hak Buruh yang Masih 
Cedera 

 
LBH Makassar mencatat, berbagai 
pelanggaran hak atas pekerjaan terjadi di 
propinsi Sulawesi Selatan. Penggusuran-
penggusuran dan penangkapan pedagang 
kaki lima (K5) kerap terjadi diwilayah 
ini, terutama di dae-rah perkotaan. 
Sementara, kasus-kasus pemu-tusan 

hubungan kerja (PHK) atau pemecatan 
buruh secara masal juga kerap terjadi di 
propinsi ini. Untuk kasus-kasus 
perburuhan, LBH Makassar mencatat, 
beberapa pelang-garan yang dilakukan 
oleh perusahaaan sebagai berikut:  
 
 Upah yang di bawah standard upah 

minimum yang telah ditentukan 
pemerintah propinsi (upah minimum 
propinsi – UMP);  

 Pelanggaran hak cuti haid dan cuti 
melahirkan dan cuti tahunan: buruh 
perempuan tidak diberikan hak ini; 

 Penundaan pembayaran gaji;  
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 Pemotongan/pengurangan gaji secara 
sepihak; 

 Tidak diberikannya upah lembur; 
 Pelanggaran jaminan kesehatan 

berupa tidak diberikannya fasilitas 
maupun asuransi kesehatan kepada 
buruh;  

 Tidak ada kejelasan status buruh. 
Kasus ini banyak menimpa buruh-
buruh kontrak; 

 PHK atau pemecatan secara sepihak;  
 Pemecatan dan praktek-praktek 

diskri-minatif terhadap buruh yang 
bergabung dalam organisasi/serikat 
buruh inde-penden;  

 Tidak ada pesangon bagi buruh yang 
di PHK, dalam kasus buruh mendapat 
pesangon setelah di PHK, pesangon 
yang diterima tidak sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan 
pemerintah yakni Kepu-tusan Menteri 
Tenaga Kerja No.150/2000; 

 Gaji buruh dipotong untuk iuran 
jaminan sosial tenaga kerja 
(Jamsostek), namun seringkali buruh 
tidak menikmati jaminan sosial ini;  

 penjatuhan sanksi administrative 
sampai pemecatan terhadap Buruh 
yang ikut perayaan hari buruh 
internasional, 1 Mei atau buruh-buruh 
yang berdemonstrasi dan mogok kerja 
untuk memperjuangkan nasib mereka 
atau kenaikan upah. 

 
Pelbagai pelanggaran tersebut dapat 
berjalan sewenang-wenang karena tidak 
dijalankannya obligasi Negara yang me-
lindungi buruh. Bahkan, dapat dikatakan, 
dalam banyak kasus pemerintah justeru 
menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi. Dari sudut penegakkan hu-
kum, selain sanksi yang sangat rendah 
kepada pihak pengusaha, proses dan me-
kanisme hukum seperti peradilan juga 
belum menunjukkan perlindungan kepada 
para buruh. Dalam banyak kasus, LBH 
Makassar juga mencatat, bahwa aparat 
keamanan masih menjadi alat pemukul 

pihak manajemen perusahaan saat para 
buruh melakukan mogok kerja atau ber-
demonstrasi. Tak jarang terjadi bentrok-
kan berdarah di lapangan, saat para buruh 
berunjuk rasa.  
 
Kasus-kasus pelanggaran hak-hak buruh 
semacam, terjadi juga di Lampung. Di 
propinsi ini, jumlah korban selama tahun 
2002, tidak kurang dari 1,805 orang. Pe-
langgaran pengupahan merupakan kasus-
kasus yang banyak terjadi. Di propinsi 
ini, ketentuan upah minimum propinsi 
(UMP) ditetapkan sebesar Rp 350.000 
per bulan atau sekitar US$ 38 – dengan 
nilai tukar Rp 9,000 per US$ 1. Selanjut-
nya, kasus-kasus intimidasi dan kekera-
san terhadap buruh yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian dan militer. LBH Ban-
dar Lampung juga mencatat, terdapat 
kasus-kasus intimidasi yang dilaku-kan 
oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(SPSI) – sebuah organisasi serikat buruh 
bentukan pemerintah di era Orde Baru 
yang dekat dengan birokrasi dan aparat 
keamanan: polisi dan militer. 
 
 
III. 2. 1. 2. Susahnya Berusaha: Nasib 
Muram Pekerja Sektor Informal 

 
Di perkotaan, para pedagang K5 yang 
berjualan diburu-buru. Pedangan K5 yang 
berusaha di lapak-lapak atau warung ke-
cil terus menerus menjadi korban peng-
gusuran dan penghancuran tempat usaha-
nya. Selama tahun 2002, LBH Makassar 
melakukan advokasi terhadap 11 kasus 
yang dilaporkan ke kantor ini.  
 
Sementara di propinsi Sumatera Selatan, 
penggusuran-penggusuran pedagang K5 
menjadi pelanggaran sistematis berkaitan 
dengan akan diselenggarakannya Pekan 
Olah Raga Nasional (PON), sebuah pesta 
olah raga tingkat nasional. LBH Palem-
bang mencatat, penggusuran secara terus 
menerus terjadi di lokasi-lokasi yang nan-
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tinya akan diperguna-kan sebagai areal 
pesta olah raga rutin ini. Jumlah kasus 
penggusuran yang besar terjadi di kota 
Palembang, ibukota propinsi, dan kota 
Pagar Alam serta Prabumulih.  
 
Pengusuran pedagang K5 tersebut secara 
terencana dimulai sejak tahun 2000, ber-
awal dari tahun pencanangan PON XVI 
oleh Gubernur Sumatra Selatan. Penggu-
suran tempat-tempat berjualan pedagang 
kecil ini dijustifikasi juga dengan Peratu-
ran Daerah (Perda) No. 3/1981 – aturan 
yang ditetapkan Gubernur selaku Kepala 
Daerah. Perda ini memuat visi pemba-
ngunan di propinsi Sumatera Selatan 
untuk menjadikan wilayah kota “Bersih, 
Aman, Rapi dan Indah). Dengan dasar 
aturan ini, para pedangan K5 dan tempat-
tempat berjualan mereka dinyatakan 
kumuh, penyebab macet, dan mengotori 
keindahan kota.  
 
Penggusuran dilakukan secara paksa. 
Aparat Polisi Pamong Praja – aparat kea-
manan pemerintah daerah, kepolisian dan 
militer bahu membahu menggusur dan 
merusak tempat-tempat pedagang K5. 
Tak jarang terjadi tindak kekerasan beru-
pa penganiayaan dan penyiksaan. LBH 
Palembang mencatat, selama tahun 2002 
saja korban pedagang K5 mencapai 1,205 
jiwa.  
 
YLBHI berpandangan, penggusuran-
penggusuran yang dilakukan tanpa solusi. 
Tidak ada program dan kebijakan yang 
realistis untuk melindungi hak-hak para 
pedagang kecil ini. Ironisnya, pemerintah 
selalu memberikan kemudahan-kemuda-
han kepada pengusaha besar. Kucuran 
dana terus diberikan, tanpa proses evalua-
si yang efektif bagi para pengusaha sema-
cam ini.  LBH berkeyakinan kuat, upaya 
pemberian modal tidak terlepas dari 
praktek-praktek pengambilan rente dan 
keuntungan dari pungutan pajak yang di 
korupsi para pejabat pemerintah lokal.  

 
Di propinsi Lampung, LBH menerima 
pengaduan masyarakat, korban penipuan 
yang dilakukan pihak developer pemba-
ngun rumah. Contoh kasus, yakni pemba-
ngunan perumahan di Beringin Raya 
Langkapura. Korban berjumlah 400 KK. 
Pihak pengem-bang, PT Sinar Waluyo 
tidak memenuhi kewajibannya menyedia-
kan fasilitas air bersih bagi konsumen/ 
pembeli. Kasus-kasus semacam banyak 
terjadi di wilayah ini. 
 

 
III. 2. 2. Hak Petani dan Masyarakat 
Adat atas Lahan 
 
Pemerintah seringkali melegitimasi pe-
rampasan tanah dan hutan masyarakat 
adat yang telah dikuasai sejak lama oleh 
penduduk lokal. Perampasan areal hutan 
dilegitimasi dengan pemberian hak 
pengelolaan hutan (HPH) kepada para 
pengusaha. Hal ini terjadi misalnya di 
kabupaten Jayapura, Sorong, Serui dan 
Wamena di Papua Barat.  
 
Dari kasus-kasus yang masuk ke LBH 
Jayapura diperoleh data dan fakta modus 
operasi perusahaan dan Pemda dalam me-
nguasasi hak tanah dan hutan masyarakat 
adat di propinsi ini. Seringkali kelompok 
masyarakat diadu domba. Jika ada proses 
pemberian kompensasi, maka ganti rugi 
diberikan kepada kelompok masyarakat 
atau para anggota suku yang “mau” 
dikendalikan pemerintah, yang bukan 
pemilik areal dan hutan yang hendak 
dikuasai pemerintah. Akibatnya, kompen-
sasi dapat diberikan dengan jumlah yang 
sangat kecil. Atas dasar ini, pemerintah 
mengklaim telah terjadi proses kompen-
sasi dan masyarakat adat dengan sukarela 
memberikan lahan dan hutannya untuk 
wilayah HPH. Di tingkat akar rumput 
sendiri, konflik dan sengketa merebak di 
banyak wilayah di Papua akibat politik 
adu domba semacam ini.  
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Di wilayah Lampung, kasus-kasus pe-
rampasan lahan masyarakat adat meru-
pakan kasus dominan yang diterima LBH 
Bandar Lampung. Di daerah ini, LBH 
mencatat 52 kasus dengan jumlah korban 
mencapai 91.080 KK. Kasus terjadi di 
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung 
Selatan, Lampung Utara, Lampung Ti-
mur, Tanggamus, Lampung Tengah, 
Lampung Barat, Way Kanan, Kotamadya 
Bandar-lampung dan Kotamadya Metro. 
LBH mencatat, perampasan lahan yang 
terjadi disertai dengan kekerasan –  de-
ngan melibatkan aparat kepolisian dan 
militer. 
 
Di propinsi Jawa Tengah, LBH Semarang 
mencatat modus operasi perampasan la-
han dilakukan dengan cara utama sebagai 
berikut: 
 
 Merepresi petani dengan kekerasan, 

banyak terjadi penganiayaan dan 
intimidasi kepada keluarga petani 
yang memiliki lahan. Intimidasi kerap 
dilakukan kepada para ibu dan 
perempuan petani dipedesaan; 

 Proses kriminalisasi terhadap petani 
yang memperjuangkan atau memper-
tahannkan lahannya. Proses krimina-
lisasi ini dilakukan aparat kepolisian 
dengan cara menjerat petani dengan 
pasal-pasal yang ada dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Pe-
nal Code). Hal ini dimungkinkan ka-
rena sebagian besar keluarga petani 
tidak memiliki sertifikat tanah. Me-
reka menguasai dan mengolah tanah 
secara turun menurun. Saat ada klaim 
dari perusahaan atau pemerintah lokal 
bahwa tanah sengketa merupakan hak 
milik dari perusahaan atau pemerin-
tah, maka para keluarga petani malah 
dituduh sebagai perampas lahan atau 
menguasai lahan yang bukan hak 
milik mereka;   

 Untuk lahan-lahan yang luas – lebih 
dari 5 hektar – pejabat pertanahan 
memberi-kan hak guna usaha (HGU) 
kepada para pemilik modal. LBH 
Semarang hingga laporan ini dibuat – 
Februari 2003 – masih melakukan 
pembelaan ratusan petani korban 
yang tanahnya dirampas atas nama 
HGU. Sebanyak 14 kasus, diantara-
nya kasus HGU PT Pagilarang, 
Batang dan kasus PT Rumpun Sari 
Antan, Pati. 
 

Untuk kasus-kasus pengambilan lahan 
yang diberikan ganti rugi, maka dana atau 
biaya tidak sepadan dengan harga tanah 
maupun kebutuhan hidup keluarga petani 
sehari-hari. Akibatnya, semakin banyak 
keluarga petani yang menurun taraf 
hidupnya. Paska kehilangan lahan, mere-
ka menjadi buruh tani ditanah mereka 
sendiri atau mencari nafkah dibidang 
nir/non agraris, sebagian mencari kerja di 
daerah perkotaan. 
 
Terjadi juga praktek semacam perbudak-
an terhadap keluarga petani – atas per-
mintaan masyarakat sendiri wilayah 
kasus diminta untuk tidak dipublikasikan. 
Penduduk yang menguasai dan mengelo-
la tanah mesti dengan terpaksa memberi-
kan ratusan hektar lahan untuk digunakan 
sebagai areal latihan tempur militer di 
wilayah ini. Selanjutnya, penduduk seki-
tar areal latihan perang ini di klaim seba-
gai penduduk yang mengelola tanah dan 
bertani di atas tanah milik tentara. De-
ngan dasar klaim ini, secara rutin, pendu-
duk bergiliran diminta bekerja melayani 
kesatuan militer, seperti membersihkan 
kamar mandi atau fasilitas-fasilitas mar-
kas dan bekerja mengolah tanah – bebe-
rapa kasus ditemui pengelolaan dilakukan 
dengan cara bagi hasil. Hasil bertani pen-
duduk kemudian diserahkan kepada elit 
militer di wilayah ini. Selain itu, setiap 
pergantian komandan di markas militer di 
wilayah ini, pejabat militer selalu men-
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dapat jatah lahan – dengan cara mengua-
sai tanah-tanah yang dikelola penduduk. 
 
 
III. 2. 3.  Hak atas Kesejahteraan dan 
Hak Rakyat atas Perumahan 
 
Pelanggaran obligasi pemerintah untuk 
menyediakan sarana perumahan terjadi di 
Papua Barat, korbannya adalah anggota 
legiun veteran. Dana yang dikucurkan 
oleh kantor Kementerian Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah (Kimpraswil) pada ta-
hun 2000 tidak digunakan untuk pemba-
ngunan perumahan bagi ribuan veteran 
yang tinggal di propinsi ini.  
 
Kementerian Kimpraswil mengucurkan 
dana stimulan sebesar Rp 13 milyar 
melalui Pemerintah Daerah untuk pemba-
ngunan perumahan bagi 1,349 anggota 
veteran di propinsi ini. Persoalan muncul, 
dana ini tidak digunakan semestinya, 
malah dipergunakan untuk proyek sarana 
dan prasarana jalan dan drainase. Tentu 
saja proyek ini tidak secara langsung 
dapat dinikmati para veteran karena 
domisili mereka menyebar di propinsi ini 
dan beberapa diantaranya sudah mening-
gal dunia dan pindah domisili ke propinsi 
lain. Akibat protes dan desakan anggota 
vete-ran, organisasi veteran, Legiun 
Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) kemudian 
mem-berikan dana stimulan ini masing-
masing Rp 4,5 juta, padahal menurut 
hitungan para anggota veteran, semes-
tinya mereka berhak memperoleh Rp 10 
juta untuk biaya pembangunan rumah. 
Tidak kurang dari 100 anggota veteran 
lalu mengadukan permasalahannya ke 
LBH Jayapura. 
 
LBH Jayapura dan para korban lalu mela-
porkan dan meminta penjelasan Gubernur 
Papua Barat dan juga melaporkan kasus 
ini ke Kejaksaan Tinggi propinsi karena 
diduga kuat terjadi praktek-praktek keja-

hatan penggelapan dan korupsi dan sti-
mulan tersebut. Pihak kejaksaan kemudi-
an menyerahkan kasus ini kepada pihak 
kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun 
demikian, hingga saat ini hasil penyelidi-
kan kepolisian belum dapat diketahui.  
 
Di ibukota Jakarta, pengusuran paksa 
terjadi dibanyak tempat, mulai dari banta-
ran kali, hingga permukiman penduduk di 
daerah yang padat penghuni. Di daerah 
Jelambar, Jakarta Barat, misalnya seba-
nyak 2,500 KK atau sekitar 5,000 pendu-
duk terancam digusur paksa oleh peme-
rintah setempat dan perusahaan yang 
mengklaim memiliki hak guna bangunan 
(HGU) diwilayah ini.  
 
 
III. 2. 4. Hak atas Kesejahteraan dan Hak 
atas Kesehatan 
 
Keterkaitan antara hak atas kesejahteraan 
– mata pencaharian – dan hak rakyat atas 
kesehatan dapat di gambarkan dengan 
kasus yang menimpa warga perkampu-
ngan nelayan – yang didiami tidak ku-
rang 50 KK – di desa Buyat Pantai di 
Sulawesi Utara. Sejak tahun 1996, PT 
Newmont Minahasa Raya (PT NMR) – 
anak perusahaan dengan perusahaan 
induk yang berpusat di Denver Amerika 
Serikat – membuang limbah pertamba-
ngan emas di laut yang berbatasan de-
ngan permukiman penduduk.  
 
Laut Buyat tercemar. Diketahui bahwa ti-
dak kurang dari sianida, arsen, air raksa, 
seng dan tembaga merupakan zat-zat ki-
mia yang berbahaya yang telah mence-
mari laut pantai Buyat yang dulunya 
dengan mudah menghidupi kehidupan 
warga dari hasil tangkapan ikan sebagai 
nelayan. Sejak itu, penduduk mulai me-
nemukan beberapa jenis ikan mati terka-
par di pantai Laut Buyat. Penduduk yang 
bermata pencarian sebagai nelayan menu-
run drastis pendapatannya. Hasil tangka-
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pan nelayan pun sulit untuk dipasarkan 
karena orang – konsumen – takut meng-
konsumi ikan dari laut ini.  
 
Selain itu, problem kesehatan pun 
muncul. Hasil amatan LBH Manado dan 
laporan warga, sejak tahun 1999, 
penyakit kulit telah menjadi biasa dan 
merata dialami oleh warga nelayan 
Buyat. Dari laporan korban yang 
mengadu ke LBH Manado diketahui saat 
ini beberapa penyaket aneh yang sulit 
dideteksi oleh dokter umum telah dialami 
penduduk. Warga desa menderita sakit 
persendian dan menderita demam dan 
kedinginan.  
 
Advokasi yang dilakukan LBH Makassar 
belum menampakkan hasil dan 
perubahan. Hal ini disebabkan tidak ada 
perhatian dan perlindungan dari insititusi-
institusi negara. Sebagai catatan, LBH 
telah mendesak pemerintah daerah untuk 
meninjau kembali proses pembuangan 
limbah pertambangan ke laut. LBH yang 
mendampingi warga juga sempat 
melakukan hearing dengan anggota 
DPRD Sulawesi Selatan dan DPR RI di 
Jakarta. Kampanye dan surat protes pun 
dilakukan hingga ke kantor pusat 
perusahaan di Amerika Serikat. 
Lemahnya penegakkan hukum dan 
perlindungan dari pemerintah dengan 
sukacita dimanfaatkan pihak penanam 
modal seperti PT NMR untuk 
mengabaikan pelestarian lingkungan dan  
merepresi mata pencarian penduduk 
lokal. 
 
Peristiwa banjir hampir terjadi tiap tahun 
didaerah perkotaan. Di Jawa Tengah, 
LBH Semarang mencatat kerugian yang 
diderita pemerintah dan masyarakat aki-
bat banjir di wilayah ini mencapai tidak 
kurang dari 57 miliar. Fasilitas-fasilitas 
publik seperti sarana pendidikan, keseha-
tan dsb rusak. Banjir ini pun memakan 
korban jiwa manusia. Paska banjir, ben-

cana disusul dengan kekeringan panjang. 
Saat dan paska banjir dan kekeringan, 
terutama perempuan dan anak-anak men-
derita ganguan kesehatan yang memperi-
hatinkan. Banjir dan masa kering ini ter-
jadi secara terus menerus mengakibatkan 
korban masyarakat, tanpa dicarikan solusi 
komprehensif oleh pemerintah lokal.  
 
Pemerintah menyelenggarakan program 
jarring pengamanan sosial (JPS). Dana 
ini dialokasikan antara lain untuk mem-
fasilitasi hak rakyat atas kesehatan. Na-
mun, dalam prakteknya, dana-dana yang 
seharusnya dinikmati masyarakat miskin 
tidak sampai pada sasaran. Setidaknya 
kasus-kasus seperti ini dilaporkan masya-
rakat kepada LBH Bandar Lampung. 
Diduga keras, dana-dana ini disalahguna-
kan oleh pejabat dan aparatur pemerinta-
han lokal yang menangani bidang peng-
alokasian dana. Lagi-lagi korbannya ada-
lah masyarakat kecil.  
 
 
III. 2. 5. Hak Rakyat atas Pendidikan 
 
Terdapat kasus yang memprihatinkan dan 
menarik untuk dicermati berkaitan denga 
pelanggaran hak rakyat atas pendidika. 
Di Pulau Lae-Lae dan Pulau Samalona, 
Makassar, Sulawesi Selatan, pengabaian 
kewajiban pemerintah untuk menyedia-
kan dan memenuhi pendidikan dasar bagi 
murid Sekolah Dasar (SD) di pulau ini 
dijadikan strategi untuk memaksa warga 
pindah ke lokasi. 
 
Kasus berawal dari adanya MoU antara 
pemerintah kota Makassar dengan pihak 
pengembang – PT Latif Coorporation 
untuk mengembangakan dan menjadikan 
Pulau Lae-lae dan Pulau Samlone, keca-
matan Mariso menjadi kawasan dan areal 
pariwisata. Paska penandatanganan kese-
pakatan, pemerintah lokal mengklaim 
tanah-tanah yang didiami oleh penduduk 
di kedua pulau ini merupakan Tanah 
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Negara. Pemerintah juga menyatakan 
bahwa penduduk di pulau-pulau ini hidup 
di permukiman yang tak layak huni dan 
kumuh, sehingga diminta untuk pindah 
ke permukiman Nelayan di Salodong – 
wilayah yang disiapkan Pemda untuk 
relokasi. Banyak penduduk yang menolak 
pindah, disebabkan kepindahan mereka 
ke tempat relokasi ini justru malah 
mempersulit dan menurunkan taraf hidup 
mereka. 
 
Untuk membuat warga yang tetap 
memilih bertahan di pulau tersebut, 
pemerintah melakukan berbagai upaya, 
antara lain mengurangi pelayanan pen-
didikan terhadap murid-murid SD di 
wilayah ini, seperti tidak memberikan 
sarana dan fasilitas pendidikan di seko-
lah; jumlah guru yang mengajar di 
kurangi dari empat orang guru (tenaga 
pengajar) dikurangi hanya menjadi se-
orang guru yang disertai dengan pengu-
rangan waktu atau jadwal belajar para 
murid.  
 
Dalam proses belajar-mengajar, ditemui 
kasus-kasus kerasan yang dilaku-kan 
guru terhadap murid-muridnya. Tekanan 
dan pengurangan fasilitas pendi-dikan 
semacam ini kemudian terbukti efektif 
mengusir para penduduk satu per satu – 
walaupun sekelompok kecil penduduk 
masih memilih bertahan di pulau-pulau 
tersebut. 
 
Di banyak kantor LBH, telah dilakukan 
upaya gugatan masyarakat dalam peren-
canaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD). Gugatan ini sepu-
tar pengalokasian dana negara yang 
seringkali digunakan bukan untuk kepen-
tingan pembangunan melainkan untuk 
kepentingan para pejabat dan elit daerah, 
seperti pembelian jas, pakaian, alat trans-
portasi yang jumlahnya mencapai pulu-
han bahkan ratusan juta rupiah. Di 
Lampung, misalnya, LBH Bandar Lam-

pung bersama-sama komponen masyara-
kat sipil mengkampanyekan pengaloka-
sian APBD untuk pemenuhan hak rakyat 
atas pendidikan sebesar 20 persen, namun 
alokasi sebesar ini belum dapat dinikmati 
masyarakat.   
 
Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. 
Sebutan ini melekat akibat didaerah ini 
sejak lama menjadi pusat pendidikan di 
Indonesia. Jumlah perguruan tinggi – 
universitas maupun akademi – mencapai 
ratusan di kota ini. Problemnya, seperti 
LBH Yogyakarta mencatat, perkembang-
an pendidikan di kota ini sudah menjadi 
sarana bisnis yang tidak diawasi dengan 
baik oleh pemerintah setempat. Banyak 
korban-korban penipuan dari perguruan 
tinggi yang menawarkan program-
program kesarjanaan mulai tingkat sarjan 
(S1) maupun doktoral (S3). Para calon 
mahasiswa awalnya tergiur dengan iklan 
atau propaganda kampus yang dapat 
ditemukan dengan mudah dalam bentuk 
leaflet, poster atau selebaran di kota ini. 
 
Hak-hak ekonomi guru pun menjadi 
perhatian LBH. Gaji dan fasilitas yang 
semestinya diterima oleh pada guru ini 
seringkali diabaikan oleh pemerintah. Di 
Indonesia guru-guru yang mengajar di 
sekolah-sekolah negeri – sekolah yang 
disubsidi pemerintah – mendapat gaji dari 
Negara. Banyak ditemui kasus-kasus 
pemotongan gaji, pengabaian hak pensiun 
atau gaji tidak diterima dan telat diterima 
oleh para guru yang bertugas di pelosok 
daerah. Tidak jarang, para guru seringkali 
berdemonstrasi secara massal untuk 
menuntut hak-hak mereka. 
 
 
IV. Analisa Kasus dan Prediksi ke 
Depan 
 
Gambaran kasus diatas merupakan 
sepenggal episode pelanggaran hak 
ekonomi sosial dan budaya. Jumlah kasus 
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Analisis ini berkesan muram dan negatif, 
namun praktek-praktek semacam inilah 
yang terjadi sehari-hari. Seorang Akbar 
Tanjung yang memimpin lembaga 
legislatif, ketua DPR RI yang oleh 
pengadilan di vonis bersalah melakukan 
korupsi dan penggelapan dana negara, 
masih tetap bisa menjabat posisinya dan 
tidak terkena pidana kurungan. Dalam 
keseharian, orang yang tidak melakukan 
tindak pidana korupsi malah dianggap 
menjadi sosok aneh.  

dan data akan bertambah berkali-kali 
lipat jika disajikan keseluruhan data 
sebelum tahun 2002. Dari data-data dan 
laporan pengaduan ke LBH dan YLBHI, 
dapat disimpulkan bahwa pelang-garan 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
berakar dari dua problem utama. 
 
Pertama, problem pemerintahan yang 
korup, tidak efektif dan tidak efisien. 
Korupsi tidak saja dilakukan pejabat 
pemerintahan, namun sudah menjalar ke-
semua institusi-institusi negara: legislatif 
dan yudikatif. Institusi kepolisian dan 
militer pun tidak luput dari penyebaran 
kasus-kasus korupsi.  

 
LBH mencatat bahwa dana hutang 
termasuk bunga pinjaman dari luar negeri 
mencapai Rp 100 triliun per tahuan – 
jumlah yang wajib dibayar pada periode 
2002 – 2009. Anggaran Negara sebesar 
Rp 90 triliun diberikan kepa-da obligor – 
konglomerat kelas kakap yang tidak 
mampu membayar hutang-hutangnya 
baik kepada kreditur dalam negeri 
maupun luar negeri. Belum pernah 
negara memfasili-tasi para usahawan 
kecil dan pedagang kecil sebesar dana ini. 

 
Pemerintahan yang korup dan birokrasi 
yang tidak efektif dan efisien inilah yang 
saat ini diberi tugas untuk mengelola 
dana baik yang bersumber dari dalam ne-
geri maupun hutang luar negeri. Dapat di-
pastikan dana-dana alokasi atau perun-
tukkan pemenuhan hak-hak ekonomi, so-
sial dan masyarakat tidak mengena pada 
sasaran dan lebih banyak dipergunakan 
untuk kepentingan pejabat dan institusi 
yang mengerjakan proyek-proyek pemba-
ngunan. Periode tahun 1992–1997 saja, 
publik mencatat, kebocoran dan pengge-
lapan pajak mencapai tidak kurang dari 
Rp 500 triliun.  

 
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Kepala Badan Pembangunan 
Nasional), Kwik Kian Gie bahkan sempat 
mengemuka-kan bahwa dana yang “disia-
siakan” Negara mencapai Rp 444 triliun 
per tahun dengan perincian seperti tabel 
di bawah ini:  

 
 
 

Table 3 
Jumlah Dana yang Tidak Dimanajemen Dengan Baik oleh Pemerintah 

 
 

Items Nilai  
(dalam triliun rupiah) 

Ikan, pasir dan kayu yang dicuri 90 
Pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tetapi tidak masuk ke kas negara 240 
Subsidi kepda perbangkan yang tidak pernah akan sehat minimal 40 
Kebocoran dalam APBN sebesar 20 persen dari Rp 370 triliun 74 
Jumlah Rp 444 triliun 

 
Sumber: Makalah Kwik Kian Gie, "Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, 
Kesejateraan dan Keadilan” 
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Kwik Kian Gie sendiri juga sempat 
mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI) – partai terbesar 
di Indonesia yang diketuai Megawati, pejabat 
Presiden RI – merupakan partai yang 
terkorup. Pernyataan ini sempat menjadi 
polemik di banyak media baru-baru ini. 
Perkembangannya, Kwik meralat pernyataan-
nya. Sedangkan aparat kepolisian dan 
kejaksaan tidak menyambut “bola” yang 
sudah dilemparkan untuk ditindak lanjuti 
atau dilakukan penyelidikan dan penyidikan. 
Sekali lagi isu korupsi hilang tanpa ada 
proses lebih lanjut.  
 
Kedua, penetrasi kapital, globalisasi dan 
liberalisasi ekonomi turut menjadi 
penyumbang bagi pengabaian dan 
pelanggaran pemenuhan hak-hak ekosob. 
Pemilik modal besar baik asing maupun 
dalam negeri tahu benar mempergunakan 
peluang lemahnya penegakan hukum di 
Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran hak 
ekonomi, sosial masyarakat oleh pelaku non-
negara terjadi dengan leluasa. Korban, 
masyarakat kecil dan masyarakat miskin 
tidak memperoleh perlindungan semestinya 
dari Negara.  
 
Pelanggaran hak ekosob masyarakat dapat 
ditemukan di wilayah-wilayah yang kaya 
akan sumber daya alam: pertambangan emas, 
minyak bumi, batubara, dsb; wilayah hutan, 
atau; wilayah pedesaan dimana tanah-
tanahnya dipergunakan oleh perusahaan 
untuk perkebunan dan tambak skala besar.  
 
YLBHI memprediksi pemenuhan hak-hak 
ekosob masyarakat masih akan dilanggar 
ditahun-tahun berikut. Malah jenis-jenis 
kasus akan bertambah keragamannya 
mengingat saat ini tengah dilakukan 
pembahasan rencana undang-undang (RUU) 
tentang Sumber Daya Air dan beberapa 
undang-undang (UU) yang isi-isi pasalnya 
malah melanggar hak-hak ekosob rakyat. 
Dalam RUU tentang Sumber Daya Air, 
misalnya, diberikan peluang kepada 
perusahaan untuk menguasai sumber-sumber 
dan mata air yang telah dinikmati masyarakat 

selama puluhan bahkan ratusan tahun. Boleh 
jadi, tanpa ada perubahan mendasar dalam 
struktur dan system ekonomi dan kekuasaan 
yang radikal di Indonesia, pemenuhan hak-
hak ekosob rakyat akan selalu terabaikan. 
 
 
V. Penutup  
 
Diharapkan komunitas internasional dapat 
turut berkontribusi dalam upaya 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Hutang 
luar negeri dan bantuan berupa grant atau 
technical assistance kepada pemerintah 
Indonesia sebaiknya juga 
mempertimbangkan pemenuhan hak-hak 
ekosob rakyat. Dengan demikian, evaluasi 
dan monitoring bahkan sanksi kepada 
pemerintah Indonesia sangat diharapkan 
dalam rangka pemenuhan hak-hak ekosob 
masyarakat sendiri. Aksi yang diharapkan 
juga berupa pertanyaan-pertanyaan – serta 
desakan – yang diajukan kepada para pejabat 
pemerintah berkaitan dengan perlingan dan 
pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, 
baik tatkala pejabat berkunjung ke luar negeri 
maupun pada saat para delegasi internasional 
mengunjungi atau bekerja di Indonesia. 
 
Dilevel domestik, diharapkan para aktivis 
hak asasi manusia yang selama ini bekerja 
dan mengadvokasi kejahatan-kejahatan hak 
sipol sebaiknya juga melakukan advokasi 
korban pelanggaran hak-hak ekosob. Dalam 
banyak kasus pelanggaran sipol berakar dari 
konflik sumber daya alam dan pelanggaran 
obligasi negara dalam mempromosikan, 
melindungi dan memenuhi hak-hak ekosob 
rakyat. Beberapa lembaga atau organisasi 
non-pemerintah (Ornop) sudah melakukan 
pengorganisasian jaringan sosial rakyat. 
Namun metode semacam ini masih sedikit 
dilakukan. Diharapkan dalam waktu yang 
paling dekat, dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu) di tahun 2004, rakyat pemilih dapat 
memilah-milah benar dan menggunakan hak 
pilihnya untuk memilih partai-partai yang 
benar-benar memperjuangkan pemenuhan 
hak asasi di Indonesia. 
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ANNEX  
 

Tabel 1 
Jumlah Kasus dan Korban  

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Sembilan Propinsi 
 

(Januari 2002 – Februari 2003) 
 

 
Kategori 

 
Standar Hidup Layak 

 
 

Daerah 
 

 
Perumahan 

 
Kesehatan 

 
Pendidikan 

 
Hak Petani 

dan Masyarakat Adat 
Atas Lahan 

 

 
Hak atas Pekerjaan & 

Hak Buruh Dalam 
Melakukan Pekerjaan 

        Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban
SUMATRA BARAT 1 7 KK - - - - - - 9 1055  jiwa 
SUMATRA SELATAN 3 761 KK - - - - - - 33 1205  Jiwa 
LAMPUNG 1 400 jiwa - - - - 52 91.080 KK 11 1.805 Jiwa 
D.I. YOGYAKARTA 2 90 KK 1 20 jiwa 1 30 KK 3 2.000 jiwa 8 190  jiwa 
JAWA TIMUR 5 2.050 jiwa 2 1000 jiwa - - 37 143.000 jiwa 30 15.435 jiwa 
BALI 2 600 jiwa - - - - 2 123 jiwa 5 23 jiwa 
SULAWESI SELATAN 1 30 KK - - 1 200 KK 11 3.000  KK 46 13.210  KK 
SULAWESI UTARA 1 15 KK 1 50 KK - - 4 470 KK - - 
PAPUA BARAT 2 1357 jiwa - - - - 5 225 KK + 498 jiwa - - 
 
JUMLAH   
 

 
18 

 
903 KK + 4407 jiwa 

 
3 

 
1020 jiwa + 

50 KK 

 
2 

 
230 KK 

 
114 

 
94.305 KK + 
145.621 jiwa 

 
142 

 
13.210 KK + 
19.523 jiwa 

 
 
Sumber: Kompilasi Data YLBHI – LBH ( Januari 2002 – Februari 2003) 
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TABEL 2 
 

KABINET PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI 
 

 
 
 

 
No. 

 

 
Kementerian 

 
Nama Pejabat 

I Menteri-Menteri Bidang Politik  
1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono 
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra 
3. Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil 
4. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno 
5. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda 
6. Kepala Badan Intelijen Negara  A.M. Hendropriyono 

II Menteri-Menteri Non-Departemen  
7. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Faisal Tamin 
8. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika 
9. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia 
Manuel Kaisiepo 

10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional – Bappenas) 

Kwik Kian Gie 

11. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif 
12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi 
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi Hatta Radjasa 
14. Menteri Negara Koperasi dan Unit Kegiatan Masyarakat Alimarwan Hanan 
15. Menteri Negara Pemberdayaan Wanita Sri Redjeki Sumarjoto  
16. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim 
17. Sekretaris Negara Bambang Kesowo 
III Menterti-Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat  

18. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla 
19. Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi 
20. Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar 
21. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah 
22. Menteri Agama Said Agil Al Munawwar 
23. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea 
IV Menteri-Menteri Bidang Ekonomi   

24. Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti 
25. Menteri Keuangan Boediono 
26. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Suwandi 
27. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Purnomo Yusgiantoro 
28. Menteri Perhubungan Agum Gumelar  
29. Menteri Pertanian Bungaran Saragih 
30. Menteri Kehutanan M. Prakosa 
31. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno 
32. Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri 
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