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Posisi dan Peran LBH Yogyakarta dalam Mempromosikan Hak-Hak 
Ekosob Di DIY 

Oleh: LBH Yogyakarta 
 

LBH Yogyakarta sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa 
penyelenggaraan negara haruslah didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat 
dalam memenuhi hak-hak Ekonomi, sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan daras manusia. 
Semuanya ini harus bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-
prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. 

Prinsip-prinsip diatas harus terbingkai dalam bentuk penyelengaraan negara yang 
mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi 
tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas 
penyelengaraan negara. LBH Yogyakarta melihat bahwa kekuatan-kekuatan organisasi rakyat harus 
diposisikan sebagai sunyek perubahan. Buruh, Petani, Mahasiswa, kaum miskin kota menjadi 
kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi partner bagi upaya membangun keadilan dan supremasi 
sipil. 

Dalam rangka kebutuhan untuk memperkuat kerja advokasi pelanggaran Hak Ekosob, maka 
LBH Yogyakarta mendesak untuk dilakukan berbagai penguatan di tingkat sektoral masyarakat.  Selain 
upaya tersebut LBH Yogyakarta juga mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), 
konsep tersebut didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang 
menjamin pemenuhah Hak-Hak Ekosob. Out put BHS adalah adanya penerapan-penerapan hukum-
hukum atau kebijakan yang bukan hasil kompromi kepentingan kelas tertentu, akan tetapi hukum atau 
kebijakan yang mendasari dasar tuntutan dan kepentingan masyarakat. 

Hipotesa awal LBH Yogyakarta terhadap pelanggaran hak-hak Ekosob yang terjadi di 
Yogyakarta antara lain: 

1. Pedagang Kaki lima (PKL), akibat dari kesenjangan ekonomi, pedangang kaki lima adalah 
orang-orang yang tidak mampu atau miskin lahan atau tempat mencari nafkah. Sehingga PKL 
menggunakan fasilitas umum lain untuk dijadikan lokasi usaha mereka. 

2. Anak jalanan, di dalam UUD 1945 jelas disebutkan, bahwa negara harus bertanggung jawab 
terhadap pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, namun dalam prakteknya anak jalanan  
menjadi obyek yang terpinggirkan. Seharusnya negara mampu memberikan perlindungan baik 
sosial, ekonomi maupun hukum. 
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3. Juru Parkir, akibat dari kebijakan yang tidak memperhatikan obyek yang diatur menyebabkan 
sektor perpakiran tidak tertangani secara baik. 

4. Pencemaran lingkungan, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan tempat 
tinggal atau lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran baik pencemaran langsung 
maupun imbas dari pencemaran. 

5. Pelanggaran terhadap hak-hak buruh, nelayan dan petani, sebagai lapisan sosial yang 
seharusnya dijadikan asset terbesar, pemerintah dalam hal ini tidak memberikan perlindungan 
yang jelas. Hak-hak buruh sebagai contoh, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang perburuhan masih menempatkan buruh sebagai obyek atau komoditi yang 
selalu dimanfaatkan bauk oleh negara maupun modal. Demikian juga dengan petani, yang 
selama ini regulasi yang mengatur masalah pertanian, masih belum berpihak ke petani. 
Contonya UU PDSA, UU Perkebuna dll. Imbas dari UU tersebut telah terjadinya pelanggaran 
terhadap petani yang antara lain dari  dari hak petani dalam proses pengelolaan lahan 
pertanian, perampasan lahan petanian, dan distribusi hasil pertanian. 

 
PELANGGARAN HAM EKOSOB di DIY. 
  
Dari data LBH Yogyakarta, ternyata pelanggaran terhadap Hak-hak Ecosob terjadi disebabkan oleh 
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih diwarnai oleh kepentingan dominasi modal dengan 
memakai perspektif Developmentalisme. Selain hal tersebut lemahnya sistem regulasi yang ada, juga 
menjadi salah satu penyebabnya. Yang terjadi selama ini adalah tidak adanya kontrol yang jelas dari 
lembaga pengontrol dan tidak adanya konsekwensi yang jelas bagi pelanggaran hak-hak tersebut. 
 Pelanggaran Ekosob di daerah DIY yang dominan terjadi di sektor kaum miskin kota, 
khususnya Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan arah politik 
pembagunan berorientasi industri pariwisata yang berbasiskan padat modal. 

Khusus untuk kaum miskin kota anak jalanan (para pengamen dan pemulung) yang tidak ber- 
KTP yang selama ini menghadapi gusuran. Setelah LBH Yogyakarta berhasil mengupayakan  KIPEM 
(Kartu Identitas Penduduk Musiman) merasa lebih aman. Isu KIPEM menjadi gencar di Yogyakarta 
setelah LBH Yogyakarta mendesak pembuatan KTP untuk anak jalanan. KTP untuk anak jalanan  
belum berhasil diwujudkan karena belum bisa mengubah PERDA Catatan Sipil. Sehingga jalan tengah 
yang diambil Pemkot Togyakarta adalah pemberian KIPEM  sebagai ganti KTP. 

Di sektor tanah dan lingkungan, kebijakan pemerintah yang menetapkan daerah sekitar gunung 
merapi menjadi Taman Nasional (TNGM) mendapatkan protes dari penduduk di daerah kawasan  
merapi. Masyarakat yang berada di sekitar gunung merapi beranggapan bahwa dengan di tetapkannya 
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daerah sekitar gunung merapi sebagai Taman Nasional akan berdampak menganggu usaha mereka 
mencari penghidupan yang layak. Namun disisi lain pemerintah dianggap oleh warga tidak memberikan 
solusi yang baik bagi penghidupan mereka. Penambangan liar juga merupakan  fenomena yang terjadi 
di kawasan gunung merapi yang menyebabkan semakin merusaknya kondisi lingkungan hidup di 
sekitarnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pencegahan tentunga ke depan akan mengakibatkan 
penutupan akses Hak-hak Ekosob, bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor yang 
membahayakan penduduk khusunya yang bertempat tinggal di sekitar gunung merapi. 

 

Jumlah pelanggaran Ecosob  di Wilayah Kerja LBH Yogyakarta. 

No. Tempat  Korban 
1. Pengusuran Tanah di desa Solerejo oleh 

PT. Margola 
120 KK 

2. Pembebasan Tanah di Pantai Paranggupito 
Wonogiri Oleh PT. Batik keris 

3 Desa  

3. Sweping dan kekerasan terhadap anak 
jalanan. 

Seluruh anak jalanan yang 
ada di DIY 

4. Pencemaran lingkungan akibat 
tenggelamnya kapal PT. Kalla Line 

75 nelayan  

5. Pencemaran lingkungan akibat jebolnya 
tanggul limbah  

Masyarakat Dusun 
Blunyahgede, Kel. Sinduadi, 
Kec. Mlati, Sleman.  

6. Penggusuran PKL di lingkungan desa 
Borobudur 

3000 pedagang kaki lima 

7. Penggusuran pemukiman penduduk di 
sekitar selukan Mataram 

30 KK 

8. Penggusuran pemukiman penduduk di 
sekitar sungai Gadjah Wong 

71 KK 

9. Penggusuran PKL di sekitar wilayah kota 
baru 

26 pedangan kaki lima 

10. Penggusuran PKL di sekitar wilayah kampus 
UGM 

40 pedagang kaki lima 

11. Penggusuran PKL di sekitar wilayah kampus 
IAIN 

26 pedangan kaki lima 



 4

12. Penggusuran pemukiman penduduk di 
sekitar desa Margangsan 

15 KK 

13. Penggusuran PKL di sekitar RSU Sardjito 27 pedangan kaki lima 

14. Penggusuran PKL di sekitar Jln. Gejayan 29 pedangan kaki lima 

15. Pembangunan Taman Nasional Gunung 
Merapi 

Masyarakat di sekitar 
gunung merapi 

16. Pengambilan alih lahan oleh pemerintah DIY 
untuk wilayah transmigrasi. 

Masyarakat yang selama ini 
menempati lahan tersebut 

17. Penggusuran PKL di wilayah Sidoarum 22 KK 

18. Perda. parkir yang tidak berpihak kepada 
tukang parkir. 

Seluruh tukang parkir yang 
ada di DIY 

19. Pengusuran di sekitar wilayah Malioboro 22 pedagang kaki lima 

20. Pengusuran di sekitar wilayah pasar 
Bringharjo 

73 pedangang kaki lima 

21. Penggusuran di sekitar terminal Giwangan 25 pedangang kaki lima 

23. PHK massa  PT. Pandatex Magelang 300 buruh 

24. PHK Massa PT. Bernas 55 buruh 

26. Kasus petani kekurangan air akibat terjadi 
monopoli debit air oleh PT. air minum di 
Klaten. 

3 Desa 

27. Tuntutan Upah Buruh Yang Tidak sesuai 
dengan UMP di PT. Sampurna Kab. Bantul 

300 buruh 

28. Tuntutan buruh terhadap jam kerja 10 jam 
menjadi 8 jam di PT. Sampurna Kab. Bantul 

300 buruh 

29. Mempekerjakan buruh perempuan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan UU 
Ketenagakerjaan di PT. Sampurna Kab. 
Bantul 

8 orang yang mengadu 

30. Kasus tuntutan mahasiswa Fak. Hukum 
UGM terhadap fasilitas perkuliahan dan 
Biaya Operasional Pendidikan. 

200 mahasiswa 

31. Kasus pengambilan tanah rakyat oleh TNI 
Angkatan Udara Adi Sujipto. Di DIY 

50 KK 
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34. Kasus peremajaan taksi oleh PT. Rajawali 
denga SK Dinas . perhubungan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

30 Orang 

35. Penutupan akses pedangang asongan di 
sekitar terminal Giwangan 

100 Orang 

36. Kasus penipuan oleh PJTKI dan 
Disnakertrans DIY Tidak aktif  menangani 
masalah tersebut. 

16 Orang 

37. Proyek pembagunan salutran tengangan 
tinggi (Sutet) dimana masyarakat di Daerah 
Kab. Bantul merasa tidak aman. 

20 KK 

38. Penggusuran pasar tradisional pasar Kutu di 
Kab. Sleman. 

15 Orang 

39. Kasus pembagian air yang tidak merata di 
sekitar Kab. Gunung Kidul. 

3 Desa 210 KK 

40. Mempekerjakan buruh di bawah umur di PT. 
Sampurna yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan-perundang-undangan. 

10 Orang yang mengadu ke 
LBH 

 
Konvenan-konvenan Internasional yang membicarakan bagaimana perlunya perlindungan hak-

hak Ecosob, sesungguhnya dapat dijadikan oleh pemerintah Indonesia untuk merativikasinya dan 
sekaligus membuat peraturanya. Hal yang sangat ironi bahwa konsep domokratisasi yang dibangun di 
negeri ini adalah selalu mencari obyek yang dapat dikorbankan, dalam realitasnya rakyat mayoritaslah 
yang menjadi obyek yang dikorbankan. Ketika rakyat dibatasi ruang geraknya, dibatasi aksesnya dan 
rakyat terkena dampak negatif pembangunan, maka sesungguhnya negara atau pemerintah sudah 
melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.  
 
Rekomendasi LBH Yogyakarta dalam Perlindungan Hak-Hak Ekosob di DIY  

1. Menumbuh kembangkan kesadaran kepada masyarakat terhadap hak-hak Ekosob yang harus 
dipenuhi oleh negara. 

2. Mendorong kepada elemen supastruktur politik dalam pembuatan kebijakan baikitu fisik 
maupun nonfisik  dalam proses pembangunan yang tidak mengindahkan kepentingan hak-hak 
ekosob masyarakat. 
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3. Membangun kekuatan prodemokrasi (0rganisasi masyarakat sipil) untuk mengkampanyekan 
pentingnya pemenuhan hak-hak ekosob bagi masyarakat luas. 

4. Melakukan penggalian data pelanggaran-pelanggaran hak Ekosob yang terjadi di DIY. 
 
 
 


