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PENGHARGAAN
DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini merupakan hasil Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan
Hukum bagi Masyarakat Miskin (Commission on Legal Empowerment of

the Poor) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24-25 November
2006. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Komisi Pemberdayaan
Hukum bagi Masyarakat Miskin, United Nations Development Programme
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Ashraf Ghani (Anggota Komisi), Hernando de Soto (Ketua Komisi), diskusi
di kantor YLBHI dan UNDP dengan organisasi masyarakat sipil, pengusaha,
dan pemerintah. Selanjutnya dilaksanakan juga diskusi kelompok terfokus
(Focus Group Discussion) pada tanggal 4 November 2006 yang dihadiri
oleh para pembuat kebijakan, aktifis organisasi masyarakat sipil, akademisi,
lembaga donor, pengusaha, dan jurnalis.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Erna Witoelar selaku
anggota komisi dan UN Special Ambassador for the Millennium

Development Goals in Asia and the Pacific, Bapak Adnan Buyung Nasution
selaku Ketua Dewan Pembina YLBHI, pihak UNDP: Bapak Mas Achmad
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Pemberdayaan hukum bagi kaum miskin sesungguhnya telah menjadi
perhatian dan upaya pemberdayaan ini telah banyak dilakukan oleh
berbagai pihak. Walaupun demikian, upaya pemberdayaan ini seringkali
masih jauh dari hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak
sekali kendala, diantaranya adalah ketidaksinergisan dan kurangnya
sosialisasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif dalam upaya
pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Selain dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat,
dukungan internasional juga sangat dibutuhkan dalam mendorong upaya
pemberdayaan hukum. Salah satu inisiatif terbaru dalam upaya
pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin adalah dibentuknya Komisi
Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Commission on Legal

Empowerment of the Poor).

Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin (selanjutnya
disebut “Komisi”), menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk
memberikan pandangan dan menyajikan fakta tentang situasi yang
sebenarnya. Komisi memiliki tujuan untuk menciptakan perlindungan
hukum dan peluang ekonomi tidak hanya keistimewaan segelintir orang
saja, tetapi menjadi hak untuk semua orang.

Komisi ini didirikan pada awal tahun 2006 oleh sejumlah Negara maju
seperti Kanada, Denmark, Mesir, Finlandia, Guatemala, Islandia, India,
Norwegia, Swedia, Afrika Selatan, Tanzania, dan Inggris. Pembentukan
Komisi merupakan sebuah pengakuan bahwa upaya pemberdayaan yang

PROLOG
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telah dilakukan oleh Indonesia selama ini merupakan pekerjaan bersama,
bukan semata hanya di Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.

Ragam cara telah dilakukan oleh sejumlah pihak guna mengatasi masalah
kemiskinan global, antara lain melalui pendekatan holistik, contohnya
dengan inisiatif Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development

Goals) pada tahun 2000 sebagai sebuah komitmen dari komunitas
internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan yang
secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk
mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan
menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global bagi
pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Terbentuknya Komisi merupakan sebuah pendekatan penanggulangan
kemiskinan dengan sebuah titik masuk yang lebih khusus, yakni melalui
“Pemberdayaan Hukum”. Komisi meyakini bahwa pemberdayaan hukum
merupakan prasyarat penting bagi mengentasan kemiskinan dan
pemiskinan. Hal ini bertolak dari ide dasar yang sederhana, yakni
bagaimana supaya akses hukum dan kesempatan ekonomi tidak hanya
dimiliki oleh segelintir orang, tapi juga dimiliki oleh masyarakat miskin.

Awalnya saya merasa ragu dengan keberadaan Komisi dan bertanya pada
diri saya sendiri, mengapa Komisi ini dibentuk. Kesalahpahaman dalam
mengartikan keberadaan Komisi meruak ketika Komisi mulai bekerja.
Privatisasi, hak individu yang mematikan hak-hak komunal, neo-liberalisasi
jelas istilah-istilah yang menimbulkan alergi dikalangan mereka yang masih
terus berjuang menghadapi kemiskinan. Namun berdasarkan pengalaman
saya dalam menjalankan promosi Millenium Development Goals, saya
merasakan betul bahwa permasalah akses hukum merupakan hal yang
seringkali dihadapkan bagi masyarakat miskin.

Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin kemudian diterjemahkan
oleh Komisi menjadi empat bagian yang satu sama lain saling
berhubungan, yakni (1) Akses terhadap Keadilan dan Aturan Hukum

x
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(Access to Justice and Rule of Law); (2) Hak atas Kepemilikan (Property

Rights); (3) Hak Pekerja/Buruh (Labor Rights); dan Kewirausahaan:
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Entrepeneurship). Perhatian
atas keempat hal ini kemudian diteruskan dengan membentuk empat
kelompok kerja (working group) yang secara integral akan bekerjasama
dengan organisasi masyarakat sipil baik nasional dan internasional,
lembaga donor, untuk menganalisa program yang akan dan telah
dilakukan untuk pengembangan program berikutnya. Keempat kelompok
kerja akan menghasilkan laporan akhir berupa informasi dan panduan
kebijakan. Secara sederhana, Komisi ini akan bekerja untuk mencari agar
akses hukum dan kesempatan ekonomi tidak hanya berkutat pada
sejumlah orang saja.

Dalam menciptakan jalan baru bagi pemberdayaan hukum bagi
masyarakat  miskin, Komisi menyadari bahwa hal berikutnya yang perlu
diperhatikan adalah membandingkan pelajaran-pelajaran yang dapat
dipetik dari pengalaman-pengalaman terbaik yang telah dilakukan.
Inisiatif pemberdayaan yang telah dilakukan merupakan sebuah
pengalaman berharga yang harus dipelajari agar didapat sebuah konsep
pemberdayaan yang benar-benar sesuai dan majur bagi pengentasan
kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, Komisi berkomitmen untuk
senantiasa bermitra dengan organisasi akar rumput, lembaga swadaya
masyarakat, dan pemerintah.

Untuk memetik inisiatif pemberdayaan yang telah dilakukan, Komisi
merancang sebuah wadah berupa Konsultasi baik nasional maupun
regional. Pada tahun 2006 Komisi telah melakukan konsultasi nasional
di beberapa negara, diantaranya di wilayah Afrika Timur, Asia Timur,
Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa, dan Amerika Latin, dan pada tahun
2007 Komisi berencana melaksanakan Konsultasi Regional yang meliputi
wilayah Asia Selatan, Afrika Barat, Afrika Utara, dan Timur Tengah.

Di Indonesia, Komisi bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), selaku sekretariat dan United Nation
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Development Programme (UNDP), selaku pendukung dana dan program,
telah menyelenggarakan Konsultasi Nasional dan rangkaian kegiatan
pendukungnya di Jakarta. Acara tersebut menghadirkan beragam
stakeholders masyarakat, termasuk para pembuat kebijakan dari tingkat
daerah hingga tingkat nasional.

Komisi tidak menghendaki pemaksaan sistem hukum dan ekonomi yang
telah ada selama ini untuk dibongkar total untuk mengakomodir
pemberdayaan hukum masyarakat miskin. Sebaliknya, Komisi ingin
mendengarkan opini dari tiap-tiap elemen masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, pihak pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat pusat,
juga kalangan dunia usaha mengenai pengalaman-pengalaman yang
mereka lakukan dalam pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin.

Konsultasi Nasional, seperti telah disinggung di atas, harus memberikan
manfaat nyata bagi Indonesia. Banyak pelaku pemberdayaan masyarakat
hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Indonesia, banyak pula contoh
pengalaman tauladan yang dimunculkan di permukaan, tetapi hingga kini
belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan
kesejahteraan masyarakat miskin. Konsultasi Nasional di Indonesia
diselenggarakan dengan maksud memperkuat peran yang telah dijalankan
para pelaku tersebut selama ini.

Lebih jauh lagi, dengan mengadakan Konsultasi Nasional, Indonesia dapat
tampil ke hadapan dunia internasional. Pengalaman-pengalaman tauladan
yang berhasil di daerah-daerah di Indonesia dapat dibawa ke forum
internasional. Para pelaku pemberdayaan hukum masyarakat miskin yang
berhasil bisa menceritakan kisah suksesnya untuk dibagi dengan para
pelaku pemberdayaan hukum masyarakat miskin dari negara lain.
Indonesia, bahkan dapat memperluas jaringan untuk membantu program
pemberdayaan hukum tersebut.

Suskesnya penyelenggaraan Konsultasi Nasional menyisakan pekerjaan
rumah yang besar bagi kita semua di Indonesia. Pekerjaan rumah tersebut

xii
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harus kita implementasikan secara optimal agar apa yang telah dibahas
tidak menjadi sia-sia. Buku bertajuk “Pemberdayaan Hukum bagi
masyarakat Miskin” ini merupakan dokumentasi hasil-hasil Konsultasi
Nasional. Kiranya buku ini bisa menjadi tonggak pembaruan gerakan
pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, khususnya,
dan menjadi pelajaran yang berharga bagi negara lain di dunia.

Erna Witoelar
Anggota Komisi
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Pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin diharapkan dapat menjadi
sebuah cara yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin
untuk dapat turut berpartisipasi memperjuangkan haknya mendapatkan
kehidupan yang lebih baik. Partisipasi aktif dari semua pihak merupakan
kunci utama bagi keberhasilan upaya menekan kemiskinan.

Berbagai inisiatif pemberdayaan bagi masyarakat miskin di Indonesia
sesungguhnya telah berjalan lama dan dilakukan oleh berbagai pihak,
baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat,
pihak pengusaha, maupun masyarakat miskin itu sendiri. Kendati
demikian, hasil yang didapat masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berangkat dari kenyataan di atas, panduan ringkas (toolkit) ini akan
mencoba menganalisa mengenai situasi, tantangan, solusi, dan inisiatif
pemberdayaan hukum yang telah dilakukan. Panduan ini berisi 4 (empat)
tema utama pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin, yakni: 1.
Akses terhadap Keadilan dan Aturan Hukum; 2. Hak Atas Kepemilikan
dan Sumber Daya Alam; 3. Hak-hak Pekerja/Buruh; 3. Kewirausahaan:
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Diharapkan panduan ringkas ini dapat menjadi sebuah acuan bagi upaya
pemberdayaan pada masa mendatang. Panduan ini ditujukan bagi semua
pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat
miskin.

BAB I
PANDUAN RINGKAS

PEMBERDAYAAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN
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MODUL 1
AKSES TERHADAP KEADILAN DAN ATURAN HUKUM

Situasi

Tantangan

Upaya penyelesaian permasalahan hukum dan upaya
mendapatkan keadilan ternyata seringkali menghadapi
batu sandungan. Keadilan dapat dikatakan menjadi suatu
barang mewah bagi masyarakat miskin.

Sistem hukum formal, yakni yang berhubungan dengan
mekanisme hukum yang melibatkan kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan, dirasakan menjadi suatu hal
yang rumit dan sulit diakses oleh masyarakat miskin.
Akibatnya seringkali mayarakat miskin terampas hak-
haknya dan tidak mendapatkan keadilan.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
formal (yang berhubungan dengan institusi kepolisian,
pengadilan, kejaksaan, dan lembaga kekuasaan
kehakiman serta advokat).

Proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari
pendaftaran sampai keluar putusan memakan waktu
lama dan mahal. Ditambah lagi dengan buruknya
manajemen perkara.

Profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk
adanya masalah dalam pola rekrutmen dan pendidikan
yang belum dilakukan secara baik.

Kurangnya independensi lembaga hukum formal.

Kurangnya transparansi dalam penegakan hukum yang
dilakukan oleh lembaga hukum, contohnya tidak dapat
diaksesnya proses dan putusan di pengadilan.
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Ditempatkannya masyarakat miskin sebagai obyek
dalam setiap upaya pembentukan aturan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan belum maksimal (full and

meaningful participation).

Terbatasnya akses bantuan hukum. Jasa bantuan
hukum (penasehat hukum dan advokat) sangat minim
untuk masyarakat miskin. Keterbatasan pengetahuan
masyarakat miskin atas hak-hak hukumnya yang
seharusnya dijamin oleh negara.

Model penyelesaian hukum yang tidak dipahami
masyarakat miskin.

Kurang sinergisnya upaya-upaya pemberdayaan
hukum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat sehingga hasil yang
diharapkan tidak tercapai, dan tidak tepat tujuan.

Terjadinya diskriminasi warga negara berdasarkan
antara lain asal keturunan, keyakinan politik untuk
memperoleh keadilan melalui sistem hukum formal.

Secara sungguh-sungguh melaksanakan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum, hal ini
dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem
rekrutmen dan sistem pendidikan aparat penegak
hukum.

Meningkatkan efektifitas mekanisme pengawasan pada

Solusi dan
Rekomendasi
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institusi dan aparat penegak hukum, baik pengawasan
internal maupun eksternal.

Sosialisasi hukum bagi masyarakat miskin dengan
bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

Secara terus menerus melakukan pendampingan
hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka
memperjuangkan keadilan.

Jasa bantuan hukum berpihak pada masyarakat
miskin. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan cara:

- Disahkannya RUU Bantuan Hukum yang
memberikan dasar hukum bagi pengabdi bantuan
hukum (PBH) dalam memberikan pelayanan
hukum bagi masyarakat miskin;

- Diterapkannya aturan UU yang mewajibkan
advokat untuk memberikan jasa hukum bagi
pencari keadilan yang tidak mampu (UU Nomor
18/2003) secara sungguh-sungguh;

- Perlu adanya mekanisme yang lebih jelas dalam
pengaturan UU Advokat untuk pelaksanaan
kewajiban memberikan jasa hukum kepada
masyarakat miskin: perlu secepatnya pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma, yang sampai saat ini
masih terkatung-katung pengesahannya.

Perlunya sinergi dalam upaya mewujudkan akses
hukum bagi masyarakat miskin. Sinergi ini mutlak
dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain:
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga
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swadaya masyarakat, dan komunitas internasional.

Pemberdayaan hukum yang terintegrasi dengan
melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin,
contohnya dengan melihat kasus-kasus konkret yang
terjadi dalam masyarakat.

Dukungan nyata pemerintah kepada lembaga swadaya
masyarakat, antara lain dengan dimasukannya pro-
gram bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam
program konkrit pemerintah, yang pendanaannya
secara langsung dialokasikan dalam APBN/APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).

Penghapusan stereotip dan praktik diskriminatif,
sebagai contoh warga keturunan Tionghoa dianggap
semuanya kaya, pengusaha/pemilik modal, padahal
tidak sedikit warga keturunan ini yang miskin, sehingga
perlu juga diperhatikan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI): Bantuan Hukum Struktural (BHS). Sejak
berdirinya pada tahun 1970-an, inisiatif
pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin telah
dilakukan oleh YLBHI melalui bantuan hukum secara
cuma-cuma. Pola BHS yang diterapkan oleh YLBHI
mengandung kaidah dasar bahwa bantuan hukum
tidaklah semata-mata memberikan bantuan hukum
kepada orang miskin. Melainkan bantuan hukum
harus diarahkan kepada perbaikan struktur sosial
yang timpang, ke arah struktur sosial yang lebih adil.

YLBHI: Pendidikan paralegal. Bersama 15 kantor-
kantor LBH dan 7 pos-nya yang yang tersebar di

Kisah-Kisah
Terbaik
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seluruh Indonesia, YLBHI telah melakukan
pendidikan paralegal di masyarakat marjinal, baik
buruh, petani, lingkungan hidup, dan masyarakat
miskin kota diawali melalui proses pengorganisasian
dan penanganan kasus. Pola penangganan kasus
sendiri harus partisipatoris, yaitu keputusan-
keputusan harus didasarkan kepada keputusan sadar
dari masyarakat sendiri dan setara; yaitu pengabdi
bantuan hukum (PBH) hanya membantu memfasilitasi
penyelesaian masalah dan berkedudukan sama dengan
masyarakat

YLBHI: Program Bantuan Hukum Berjalan (BHB).
Penyuluhan hukum juga merupakan agenda utama
pemberdayaan hukum YLBHI. Pada tahun 2006,
YLBHI telah melakukan inisiatif program BHB atau
konsep mobile legal aid. PBH dengan mobil BHB-nya
datang langsung ke tengah-tengah masyarakat dan
memberikan penyuluhan hukum secara langsung
kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok
Tangerang, dan Bekasi.

LBH Apik: Pemberdayaan hukum perempuan. Dalam
proses pembaharuan hukum, LBH Apik giat
melakukan advokasi kebijakan yang pro-perempuan
( legal reform).  Advokasi diarahkan kepada
terbentuknya peraturan-peraturan hukum yang
berkeadilan jender, dan tidak menjadikan hukum
sebagai alat untuk mendiskriminasikan atau
mensubordinatkan perempuan. LBH Apik telah
berhasil membangun partisipasi perempuan Indone-
sia untuk mendesak pemerintah mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan atau
kebijakan-kebijakan yang berbasis pada jender (gen-
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der based), seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dan UU Kewarganegaraan.

Komnas Perempuan: Program legislasi nasional pro-
perempuan. Komnas Perempuan secara nyata telah
memberikan kontribusi positif pemberdayaan hukum
bagi perempuan dengan isu kekerasan berbasis jender
menjadi keputusan yang bersifat politis. Seperti isu
perdagangan perempuan dan anak yang sangat dekat
dengan persoalan kemiskinan.

PEKKA: Perempuan kepala keluarga . PEKKA
beranggotakan perempuan janda (bercerai, suami
meninggal, suami pergi meninggalkan keluarga atau
status suami tidak jelas) atau perempuan kepala
keluarga baik karena suami tidak mampu bekerja
(karena sakit atau cacat), atau perempuan yang belum
atau tidak menikah yang merupakan anak tertua yang
menjadi tulang punggung keluarga (pencari nafkah
utama) karena orang tua sakit atau yatim piatu. Strategi
pemberdayaan yang dilakukan oleh PEKKA adalah
salah satunya dengan meningkatkan partisipasi. Tidak
hanya itu, mereka juga secara berkelanjutan
memberikan penyadaran kritis untuk meningkatkan
posisi tawar serta meningkatkan kontrol.

Pemerintah Kabupaten Jembrana: Kebijakan pro-
miskin dan anti-korupsi. Contohnya, antara lain SK
Bupati pada tahun 2005 mengenai penyederhanaan
proses birokrasi identitas penduduk dan perizinan satu
atap. Di kabupaten ini juga dilakukan pembebasan
biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Kelahiran, hal ini sangat membantu masyarakat miskin
dalam mengakses sistem hukum formal. Selanjutnya,
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untuk menghindari praktek mark up harga dalam
proyek-proyek pemerintah, Bupati Jembrana, I Gde
Winarsa, juga membentuk tim independen dari -
Universitas Udayana – tanpa satupun anggotanya
berasal dari instansi Pemkab Jembrana. Tim bernama
Tim Owner’s Estimate (OE) itu dibentuk berdasarkan
SK Bupati. Tugas utamanya, membuat rincian biaya
dengan cara mengkalkulasi ulang volume pekerjaan
proyek berdasarkan gambar dan harga satuan sesuai
harga standar Jembrana. Hasil perhitungan itu
kemudian dilaporkan kepada Bupati. Akhirnya, karena
juga dikerjakan secara konsisten, peluang terjadinya
patgulipat menggelembungkan harga oleh pejabat
dengan pengusaha, bisa dipangkas habis.

Pemerintah DKI Jakarta untuk program bantuan
hukum berbasis APBD. Pemerintah DKI meng-
alokasikan bantuan dana yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi
lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan
hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pada
periode APBD DKI Jakarta 2006/2007, Pemerintah
DKI Jakarta juga membantu pembangunan gedung
kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Sejarah hak kepemilikan di Indonesia sangat berkaitan
erat dengan persoalan tanah. Bagi sebagian besar rakyat
Indonesia, tanah merupakan faktor kehidupan yang
vital. Tanah bukan hanya merupakan faktor produksi

MODUL 2
HAK ATAS KEPEMILIKAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Situasi
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Tantangan

dalam arti ekonomi, tetapi juga mengandung makna
sosial, politik, budaya, bahkan mempunyai arti religius.
Dari pemahaman ini, maka dapat dimengerti mengapa
dalam konflik-konflik pertanahan, rakyat dengan gigih
mempertahankannya bahkan sampai mengorbankan
nyawanya. Konteks tersebut membuat konflik
pertanahan merupakan salah satu masalah utama negara
maupun perusahaan swasta versus masyarakat di
Indonesia.

Semakin ditiadakannya hak-hak kepemilikan
masyarakat, terutama hak atas tanah berdasarkan
hukum atau norma adat.

Produk-produk hukum yang melandasi pengaturan
hak kepemilikan atas sumber daya alam yang logika
kepentingan kekuasaan negara yang dipengaruhi oleh
tuntutan maupun desakan dari kepentingan para
pemilik modal, negara investor, atau badan moneter
dunia.

Pengertian kepemilikan (property) yang hanya
dianggap sebagai nilai ekonomi semata tanpa
mengindahkan makna sosialnya.

Ketimpangan penggunaan lahan, antara lahan untuk
kepentingan komersil dan kepentingan pertanian yang
mengakibatkan banyaknya petani tanpa lahan
(tunakisma).

Kerentanan perempuan dalam hak kepemilikan.
Perempuan seringkali dimarjinalkan hak
kepemilikannya. Hal ini terjadi di dalam hal
pengaturan harta bersama dan warisan.
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Kebijakan yang terlalu memperluas privatisasi
(contohnya melalui penjualan perusahan-perusahaan
milik negara dan melegalkan privatisasi hak-hak
pengelolaan sumber daya alam kepada berbagai
perusahaan nasional dan multinasional) hendaknya
ditinjau ulang sehingga hak-hak kepemilikan rakyat
dapat lebih dihargai.

Produk hukum yang melandasi hak kepemilikan
seharusnya digali dari budaya bangsa, didasarkan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan
kepentingan masyarakat miskin.

Perlunya pemahaman bahwa “kepemilikan”
(property) tidak hanya memiliki nilai ekonomi dalam
bentuk komoditas semata, namun juga memiliki nilai
sosial. Contohnya tanah bagi petani mengandung
makna sosial sebagai nilai jatidirinya dalam
kehidupan pedesaannya; hutan bagi masyarakat adat
merupakan fondasi yang mengikat keseluruhan
makna dan kehidupan komunitasnya; demikian juga
dengan lautan bagi komunitas nelayan; maupun bagi
komunitas atau lapisan masyarakat lainnya. Setiap
komunitas mempunyai keterikatan nilai-nilai sosial-
ekonomi dalam bentuk ikatan komunal dan individual
terhadap kepemilikan yang menjaga keberlangsungan
kehidupan mereka; yang secara praktis menjadi
jaringan pengaman sosial mereka dari perangkap
kemiskinan.

Perlunya penataan ulang penggunaan lahan sehingga
konflik agraria dapat diminimalisir.

Kebijakan kepemilikan perlu memperhatikan

Solusi dan
Rekomendasi
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kepentingan dan hak perempuan dengan dibuka
peluang kesejajaran di depan hukum kepemilikan.

Departemen Perumahan dan Transmigrasi: Rumah
gratis. Departemen Perumahan dan Transmigrasi
membangun 6000 rumah gratis bagi desa-desa terpencil
di Papua. Urban Poor memberi bantuan teknis,
keuangan, dan akses kredit bagi komunitas miskin di
Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang,
Lombok, Makasar, Kendari, dan Ambon.

Koalisi LSM: Reforma agraria. Kelahiran TAP MPR
Nomor IX/2001 tentang “Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam” merupakan hasil
advokasi dan lobi yang dilakukan koalisi LSM dan
serikat rakyat (petani, nelayan, dan masyarakat miskin
kota) terhadap anggota MPR. Dengan lahirnya TAP
ini, maka wacana reforma agraria kembali menjadi
wacana nasional yang tidak ditabukan atau dipandang
subversif. Pembuatan TAP ini juga mendorong
perhatian banyak kalangan untuk mencermati UUPA
sebagai payung nasional agraria di Indonesia.

Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat: Kebijakan
kepemilikan pro-perempuan. Beberapa ketua
kerapatan adat nagari, Sumatera Barat, telah membuat
keputusan dan rekomendasi yang pro-perempuan,
terutama untuk mengatasi diskriminasi warisan
(keluarga dan adat) dan harta bersama dalam
perkawinan. Pembukaan akses ini merupakan
implementasi UU Nomor 7/1984 dan ketentuan dalam
CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi
terhadap Perempuan) dan amandemen UU
Perkawinan.

Kisah-Kisah
Terbaik
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Komunitas Adat Perekat Ombara: Pengadilan adat.
Aliansi Komunitas Adat Perekat Ombara di Lombok
telah membentuk pengadilan adat yang terdiri dari
perwakilan pemerintah, tokoh adat, dan pemuka agama,
di 32 desa, yang secara nyata memberlakukan norma
dan prosedur hukum adat. Aliansi juga membentuk
dewan untuk mendengarkan perselisihan antar desa dan
memantau pelaksanaan pengadilan adat. Pembentukan
pengadilan ini bertujuan memastikan hak-hak adat atas
kepemilikan tetap terjaga.

Masyarakat Adat Kulawi: untuk perlindungan tanah
adat. Masyarakat ini mendiami lahan yang kemudian
dijadikan areal Taman Nasional Lore Lindu (TNLL),
Sulawesi Tengah. Akses lahan mereka menjadi terbatas,
sementara lahan seluas 200 ribu hektar di luar TNLL
dikuasakan pengelolaanya kepada pengusaha swasta.
Kebun-kebun kopi mereka yang ada dalam areal TNLL
menjadi tidak dapat diperluas. Dengan menggali sejarah
dan pengetahuan adat mereka tentang hak-hak atas
hutan, mereka yang membagi penggunaan hutan yang
dibagi menjadi beberapa zona. Pengetahuan kearifan
ini menjadi landasan untuk berunding dengan Balai
Taman Nasional. Mereka akhirnya mendapat
pengakuan formal: Surat Keputusan Kepala Balai TNLL
Nomor 651/VI.BTNLL.1/2000 tertanggal 18 Juni 2000.
Surat ini secara eksplisit menyebutkan: “Mengakui
wilayah adat Ngata Toro seluas + 18.360 hektar berada
dalam TNLL yang akan dikelola sesuai dengan kategori
wilayah adat Toro, karena kesetaraan dengan sistem
zonasi Taman Nasional di wilayah tersebut”.

Organisasi Kembang Tani: Perjuangan tanah rakyat.
Organisasi Kembang Tani di Desa Kebumen,
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Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,
setelah 60 tahun berjuang akhirnya mendapatkan
lahannya kembali. Setelah melakukan reklaim atas
lahan mereka yang sebelumnya dikuasai PT.
Ambarawamaju dan melalui tahapan perundingan
antara Kembang Tani, Pemda, dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN), akhirnya dikeluarkan Surat
Keputusan (SK) BPN Kanwil Jawa Tengah Nomor 55/
32/33/2002. SK ini mendistribusikan lahan: Pemda
Batang (15 hektar), Fasilitas Umum (5,5 hektar),
Bekas Pemegang Hak (5 hektar), dan Petani (26,5
hektar). Lahan 26,5 hektar tersebut didistribusikan
kepada 800 orang petani anggota Kembang Tani,
masing-masing seluas 300 meter, dengan kesepakatan
tidak dijual selama 10 tahun. Biaya sertifikasi
disubsidi sehingga setiap anggota hanya dikenali biaya
Rp. 100.000,- pada akhir Oktober 2002 ketika
sertifikat diserahterimakan, tanah tersebut telah
menjelma menjadi perkampungan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Baiturahman: Perjuangan
perijinan. PKL Baiturahman adalah pedagang kecil
yang berjualan di Simpang Lima yang merupakan
pusat kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Keberadaan PKL dipandang menciptakan kekumuhan
dan menutupi bagian depan masjid. Pengurus masjid
mengadu ke Pemerintah Kota Semarang agar PKL
ditertibkan. Pemkot Semarang menurunkan Satpol PP
melakukan penertiban karena dianggap melanggar
Perda Nomor 11/2000 dan SK Walikota Semarang
Nomor 511.3/16. Setelah melalui berbagai tahapan
perundingan, PKL mendapat legalitas dan disaksikan
oleh Dinas Pasar Kota. Keberadaan PKL ditata dan
dilegalkan melalui surat keputusan yang mensahkan
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PKL dapat berdagang berdasarkan waktu yang
disepakati bersama.

Dengan keberadaannya yang tidak terdeteksi ataupun
tidak tercatat, unit usaha ekonomi informal menyebabkan
para pekerja yang bekerja pada unit usaha tersebut juga
tidak memiliki perlindungan baik hak-haknya sebagai
pekerja, jaminan sosial, dan juga status pekerjaannya. Para
pekerja yang bekerja pada usaha-usaha informal sangat
rentan menjadi subyek perlakuan yang tidak adil dan
mereka tidak dapat melakukan pembelaan diri karena
pada umumnya kesulitan untuk mengorganisasikan diri
mereka ke dalam serikat-serikat buruh.

Pekerja yang bekerja dengan ikatan yang tidak formal
berada dalam posisi yang sangat lemah karena tidak
mendapat perlindungan.

Definisi yang tidak jelas untuk pekerja informal
sehingga tidak ada penjelasan yang komprehensif
berkenaan dengan bentuk dan jenis dari pekerja
informal.

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-
undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap pekerja informal dan jenis pekerjaannya.

Formalisasi pekerja informal yang belum dapat
meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

MODUL 3
HAK-HAK PEKERJA/BURUH

Situasi

Tantangan
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Solusi dan
Rekomendasi

Fenomena outsourcing yang menimbulkan
kategorisasi dan diskriminasi dalam pembagian kerja,
dan hal ini membuat hubungan kerja tidak jelas dan
lebih tepatnya memanipulasi buruh.

Peraturan dan hukum yang ada hendaknya konsisten
dengan standar hukum internasional mengenai
pekerja/buruh.

Diskriminasi terhadap pekerja/buruh perempuan
dirasakan masih sangat kuat. Buruh miskin perempuan
sebagai masyarakat rentan seringkali diabaikan hak-
haknya baik dalam peraturan perundang-undangan
maupun pada kenyataannya di lapangan.

Memperkuat hak-hak, memberikan perlindungan
sosial kepada pekerja informal dan memperkuat suara
dan perwakilan di sektor informal.

Agar pemerintah memenuhi, menghormati, dan
melindungi serta memberikan jaminan terhadap hak-
hak dasar manusia kepada pekerja informal dan formal
berdasarkan prinsip-prinsip universal.

Menghapus setiap kebijakan di tingkat lokal dan
nasional yang tidak sesuai dengan prinsip HAM dan
melanggar hak-hak konstitusional termasuk di
dalamnya hak perempuan dan masyarakat minoritas.

Diterapkannya dengan baik UU Nomor 40/2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
UU tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan jaminan sosial. Untuk
penerapannya, pemerintah tengah menyiapkan
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peraturan pelaksanaannya yang akan memperinci hal-
hal seperti program, iuran, kepersertaan dan
manfaatnya bagi tenaga kerja baik di dalam maupun
di luar kegiatan informal.

Adanya kebijakan pemerintah dalam sektor informal
antara lain: terapan teknologi tepat guna, sistem padat
karya, pengembangan tenaga sukarela, pengembangan
tenaga mandiri, dan sektor informal.

Perlunya mengubah kebijakan yang melanggar HAM
dan membuat kebijakan baru yang berdasarkan
prinsip-prinsip internasional yang ada. Khususnya di
bidang buruh migran, dipandang perlu untuk
mengintrodusir prinsip-prinsip Konvensi
Internasional Perlindungan Buruh Migran dan
Anggota Keluarganya (1990) dalam setiap kebijakan
yang dikeluarkannya.

Perlunya pembinaan, perlindungan, dan jaminan
sosial terhadap tenaga kerja sektor informal. Hal ini
disebabkan bahwa sampai saat ini belum ada
pengaturan khusus yang membahas mengenai tenaga
pekerja sektor informal.

Mengkaji kembali pengaturan yang memungkinkan
terjadinya outsourcing yang secara nyata merugikan
hak-hak pekerja.

Buruh miskin perempuan hendaknya lebih diperhatikan
pemenuhan hak-haknya. Peraturan perundang-
undangan hendaknya lebih sensitif terhadap kerentanan
perempuan dan pada tahapan implementasi, hal tersebut
juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.
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Kisah-Kisah
Terbaik

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Program
percontohan (pilot project) tenaga kerja sektor
informal. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
telah membuat program percontohan pada sektor
informal yang menjamin keamanan sosial, dan
kesehatan para pengemudi ojek di wilayah Jakarta.

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) di Yogyakarta:
Inisiatif perjanjian kerja. SPRT di Yogyakarta
membuat konsep perjanjian kerja untuk pekerja
domestik dengan tujuan agar majikan dan yang
dipekerjakan mengerti hak dan kewajiban masing-
masing. Saat ini SPRT sedang tahap melobi
pemerintah daerah agar kontrak tersebut dapat
dijadikan peraturan lokal (Perda). Pengalaman ini
menjadi terbaik, mengingat hingga saat ini belum
adanya “formalisasi” kebijakan dari pemerintah
terhadap pekerja informal di sektor rumah tangga.
Pengalaman ini hendaknya dapat menjadi contoh bagi
perjuangan hak yang dilakukan oleh pekerja informal
di sektor-sektor usaha lainnya.

LBH Jakarta: Fasilitasi sengketa buruh informal. LBH
Jakarta memfasilitasi mediasi sengketa antara para
pemilik angkot, Koperasi Sopir Doyok (KSD), Dinas
Perhubungan Jakarta Selatan, Bank YB dan CV. Sm.
Walaupun musyawarah tersebut belum melahirkan
kesepakatan, namun peran serta LBH Jakarta dapat
dikatakan cukup berhasil meningkatkan posisi tawar
sopir angkot sebagai pekerja informal di depan
lembaga hukum formal.

LBH Bandung: Perjuangan nasib buruh. LBH
Bandung merupakan kantor LBH yang cukup kuat
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dalam menangani kasus-kasus perburuhan. Beberapa
kisah terbaik yang dapat diambil adalah:

- Advokasi kasus PT. Kahatex Sweater (2004-2005)
di wilayah Majalaya yang melakukan PHK sepihak
kepada buruhnya. LBH Bandung melakukan
bantuan hukum melalui 2 strategi yakni: (1)
Kampanye kasus bekerjasama dengan LSM
internasional, yakni Clean Cloth Campaign (CCC)
dan Workers Rights Consortium (WRC); dan (2)
Pengorganisiran buruh agar dapat menyelesaikan
masalahnya dengan perusahaan. Hasil yang didapat
adalah dipekerjakannya kembali 450 buruh.

- Partisipasi kebijakan perburuhan di wilayah Bandung.
Pada tahun 2006 pemerintah daerah menyusun
Rancangan Perda Ketenagakerjaan, LBH Bandung
bersama jaringan perburuhan melakukan studi atas
Perda tersebut dan menjumpai bahwa Perda tersebut
kurang lebih serupa dengan UU Ketenagakerjaan
(overlapping) dan terdapat beberapa ketentuan yang
lebih merugikan buruh. Atas dasar studi tersebut LBH
Bandung melakukan inisiatif partisipatif dengan
menolak Rancangan Perda. Hasil yang didapat adalah
penundaan Perda tersebut.

Trade Union Rights Centre (TURC): Pusat informasi
perburuhan. TURC merupakan organisasi pelayanan
buruh yang memfokuskan pada pemberdayaan hukum,
politik dan ekonomi buruh, dan Serikat Buruh
Indonesia. TURC dapat dikatakan sebagai angin segar
bagi peningkatan akses informasi baik untuk organisasi
maupun buruh itu sendiri. Dalam program kerjanya,
TURC juga melakukan kegiatan pelatihan bagi serikat
buruh, riset, dan penerbitan di bidang perburuhan.
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MODUL 4
KEWIRAUSAHAAN: SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

Situasi

Tantangan

Dalam situasi krisis, usaha kecil ternyata terbukti lebih
memiliki daya tahan yang tangguh dibandingkan dengan
kebanyakan usaha berskala besar. Inilah salah satu faktor
mengapa sektor ini penting dan strategis untuk
diperhatikan. Lebih dari itu, upaya pemerataan ekonomi
– sebagaimana tujuan utama dari kebijaksanaan
pembangunan, akan lebih efektif jika dilakukan melalui
pengembangan usaha kecil karena jumlahnya yang besar
dan sifat usahanya yang kebanyakan padat karya.

Lemahnya akses terhadap modal perbankan karena
adanya kecenderungan bahwa pihak perbankan tidak
berorientasi pada pembiayaan usaha kecil. Skema-
skema pembiayaan yang dibangun cenderung
berorientasi pada pengusaha besar.

Kecenderungan bahwa UMKM selalu mengandalkan
lahirnya berbagai bentuk kredit formal, padahal di
luar kredit-kredit formal masih terbuka peluang kredit
yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya pengembangan
usaha kecil.

Pemahaman yang keliru atas usaha kecil. Kekeliruan
ini antara lain mengenai:

- Karakteristik UMKM yang sangat beragam
seringkali t idak disadari,  sehingga upaya
pemajuannya menghadapi hambatan;

- Pemerintah menempatkan UMKM sebagai target
program bukan pelaku program, sehingga
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pendekatan yang dilakukan hanya bersifat dari atas
ke bawah (top-down), yang berakibat kebijakan
yang dibuat tidak relevan;

- Pendekatan yang lebih “memberikan” dibanding
“memberdayakan”. Ini disebabkan cara pandang
bahwa UMKM adalah usaha lemah dan tidak
berdaya.

Lemahnya posisi perempuan usaha kecil dalam
memperoleh modal dari bank. Ini disebabkan adanya
syarat bahwa untuk mendapatkan modal dari bank,
para perempuan usaha kecil harus mendapatkan ijin
dan sepengetahuan suami. Padahal dari data yang ada,
jumlah perempuan pelaku usaha kecil mikro di
Indonesia jumlahnya paling sedikit 64 jaringan usaha
kecil di 64 kabupaten di seluruh Indonesia dengan
jumlah anggota 75 ribu orang.

Lemahnya standarisasi kualitas produk jasa UMKM.
Hal ini umumnya disebabkan:

- Kurangnya orientasi manajemen yang disebabkan
lemahnya pemikiran strategis dalam menjalankan
usaha;

- Lemahnya kemampuan bersaing;
- Kurangnya konsistensi dalam mempertahankan

standar kualitas produk;
- Kurangnya pemasaran/promosi;
- Lemahnya kemampuan mempertahankan dan

membuka pasar baru karena produk yang
dihasilkan tidak memiliki keunikan tertentu.

Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah
dalam pembinaan UMKM.
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Persaingan yang tidak adil antara UMKM dan usaha/
industri skala besar.

Kurang berpihaknya perusahaan skala besar dalam
memajukan UMKM.

Perlu diciptakan suatu institusi mediasi (mediating

structure) untuk memberdayakan individu masyarakat
miskin agar mereka tidak mengalami keterasingan dalam
menghadapi realitas ekonomi. Contohnya adalah
perlunya mencari peluang-peluang di luar penggalangan
dana formal sehingga memungkinkan akses kredit
semakin besar.

Program pembinaan UMKM seharusnya dilakukan
dengan koordinasi yang terpadu. Dapat dilihat bahwa
saat ini, lebih dari satu departemen dan lembaga
pemerintah yang mempunyai program pembinaan
UMKM. (contohnya Departemen Perindustrian,
Departemen Perdagangan, Kementerian Negara
Koperasi dan UKM, dan Bappenas), namun sinergisme
antar program yang dilakukan tidak dilakukan.

Jaminan hukum terhadap aktifitas ekonomi kerakyatan
sebenarnya telah ada, tetapi kenyataan menunjukkan
bahwa perkembangan usaha kecil seringkali dirugikan
oleh berbagai kebijakan industrial yang menguntungkan
industri skala besar, misalnya dalam hal proteksi
investasi, perkreditan, dan perpajakan. Lebih dari itu,
usaha kecil juga sering menjadi korban pertama
kebijakan-kebijakan ekonomi yang secara agresif
mengundang masuk arus modal asing. Hal ini
selayaknya diperhatikan oleh pemerintah dalam
memajukan UMKM.

Solusi dan
Rekomendasi
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Upaya untuk memperbaiki akses pelayanan terhadap
usaha kecil menengah harus menyentuh reformasi di
bidang hukum atau pengaturan dan kelembagaan yang
dapat menunjang iklim usaha yang lebih kondusif dan
pro-masyarakat miskin.

Harus disadari bahwa karakteristik informal yang
dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha kecil adalah kekuatan
ekonomi rakyat yang harus diakui dan mendapat
perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya oleh
negara. Untuk itu, keberadaan UMKM perlu
mendapatkan proteksi pemerintah agar mereka dapat
berkembang sesuai dengan karakteristiknya sendiri yang
khas.

Secara lebih spesifik, berbagai regulasi yang perlu
dilakukan pemerintah guna menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak-hak bagi usaha kecil/mikro antara lain
menyangkut akses kredit, tempat usaha, jaminan
keamanan dan hukum, serta pengakuan terhadap
perempuan sebagai pelaku usaha yang mandiri.
Pemerintah perlu meninjau ulang berbagai kebijakan
yang tidak mendukung tumbuhnya usaha dan
peraturan-peraturan daerah yang bersifat eksploitatif
terhadap UMKM.

Mengembangkan ide tanggungjawab sosial (corporate

social responsibility/CSR) perusahaan besar dalam
mendukung tumbuhkembangnya UMKM.

Menjalankan kebijakan yang sudah diterbitkan yang
mendukung upaya pengembangan ekonomi rakyat dan
adanya jaminan dalam implementasi kebijakan yang
sudah diterbitkan.
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Menyesuaikan peluang pengembangan usaha kecil
dengan keunggulan dan potensi daerah dikaitkan
dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga terjadi
keragaman corak dan warna unit-unit usaha kecil.
Dalam konteks ini, diharapkan muncul Perda-perda
yang dapat mendukung semakin kondusifnya terhadap
penciptaan iklim berusaha bagi masyarakat miskin di
daerah.

Perlunya kebijakan distribusi, adanya “mafia”, rentenir,
“pungutan liar” dalam rantai perdagangan yang
menyebabkan terjadinya relasi-relasi yang eksploitatif
dalam rantai hulu-hilir usaha kecil perlu diberantas.

Perlunya mekanisme pasar yang sehat dalam mendorong
ekonomi rakyat agar terus dapat berkembang.

Pemerintah Kota Yogyakarta: Penataan Pedagang
Kaki Lima (PKL). Dengan mengeluarkan Perda Nomor
26/2005, Pemerintah Kota selain memberi perlindungan
dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di Kota
Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Perda ini
merupakan dasar hukum yang kuat bagi Kota untuk
melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan
penertiban terhadap PKL Perda ini memuat aturan
mengenai perijinan, lokasi, hak, dan kewajiban, dan
fasilitasi, serta pengembangan PKL.

Yayasan Mitra Usaha (YMU): Peningkatan ekonomi
rakyat. YMU memiliki tujuan untuk meningkatkan
ekonomi rakyat untuk kesejahteraan mereka dan
meningkatkan kemandirian LSM di Indonesia. Bentuk-
bentuk program kerjasama investasi yang berhasil
dikembangkan oleh YMU antara lain: mendirikan

Kisah-Kisah
Terbaik
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mengembangkan
koperasi taksi (angkutan kota) di Kendari, dan
mendirikan hotel Inti Rakyat di Kabupaten Tabanan
Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan YMU
adalah menempatkan fund-guarantee pada sejumlah
BPR guna memberikan pelayanan kredit mikro (kurang
dari Rp. 1 juta) tanpa agunan sama sekali. Kalaupun
ada dan diperlukan agunan, sifatnya sangat fleksibel –
misalnya cukup hanya dengan surat nikah.

Suara Ibu Peduli (SIP): Keprihatinan yang melahirkan
pemberdayaan. Bermula dari gerakan sekelompok ibu
rumah tangga yang prihatin dengan penderitaan yang
dialami oleh keluarga yang tidak mampu menyediakan
susu bagi anak-anak balita mereka akibat krisis moneter
yang berkepanjangan, gerakan ini melahiran program-
program jangka panjang yang bersifat pemberdayaan
guna meningkatkan kemandirian anggotanya. Program-
program pemberdayaan yang dilakukan oleh SIP yang
berjalan diantaranya adalah:

- Program Usaha Ekonomi Bersama; yang me-
mungkinkan anggotanya meminjam sejumlah uang
sebagai modal usaha dengan ketentuan yang
memudahkan pengembalian dan tidak membebani;

- Kelompok Tanggung Renteng; dikembangkan dengan
tujuan untuk mengamankan usaha koperasi yang
telah ada, sekaligus menanamkan rasa kekeluargaan
dan gotong royong.

LBH Padang: Advokasi hak Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kasus ini berawal dari penggusuran PKL di Pasar Pagi
Padang yang disertai kekerasan oleh Satpol PP. Pedagang
kaki lima mengadukan nasibnya kepada LBH Padang
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agar dapat diperjuangkan haknya untuk berusaha,
mengingat sebagian besar pedagang adalah masyarakat
miskin. Terjun langsungnya pengabdi bantuan hukum
LBH Padang ke dalam kasus ini membuahkan hasil
berupa relokasi PKL di area khusus dan ganti rugi yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Padang.

HAPSARI FSPM: Serikat Perempuan Merdeka. Bermula
dari kelompok kecil bernama Kelompok Kerja
Perempuan Desa yang beraktivitas mereka melakukan
pendampingan terhadap anak-anak usia prasekolah,
mereka mendirikan sanggar bermain yang diberi nama
HAPSARI (akronim dari Harapan Desa Sukasari). Para
ibu yang mula-mula sekedar mengantar anaknya ke
sanggar diajak untuk membuat kegiatan ekonomi
bersama seperti membuat kue, sabun, menyeleng-
garakan arisan, dan beternak lebah. Lama-kelamaan,
kelompok ini pun berkembang dan mempertegas
komitmennya untuk pemberdayaan perempuan
pedesaan. Selain aktivitasnya sebagai wadah perjuangan
perempuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan
jender, HAPSARI juga mengembangkan unit-unit usaha
produktif untuk perempuan desa dan memiliki sejumlah
kelompok binaan yang mengelola berbagai bentuk usaha
seperti makanan ringan, peternakan, dan usaha
pertanian.

ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha
Kecil): Program Kredit Mikro untuk Penguatan
Perempuan Usaha Kecil (PUK)-Mikro. Program ini
dirancang tidak hanya sebagai sarana penguatan
perempuan yang semata-mata bersandar pada
perhitungan bisnis, namun merupakan gabungan antara
kegiatan yang berorientasi advokatif dan manajemen
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kredit mikro. Jenis kegiatan: pelatihan, pemberian
kredit, advokasi, dan perintisan pembentukan jaringan
PUK. Wilayah program terdapat di 43 Kabupaten
tersebar di 14 Propinsi (NAD, Sumut, Sumsel, Sumbar,
Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah).

Bina Desa: Pengembangan dan advokasi ekonomi
rakyat. Inti program ini adalah pengembangan ekonomi
rakyat serta melakukan advokasi yang berkaitan dengan
pengembangan ekonomi rakyat; bertujuan untuk
pengorganisasian di tingkat rakyat dan pengembangan
usaha-usaha bersama di tingkat kelompok serta
melakukan advokasi yang berkaitan dengan usaha-
usaha yang dikembangkan kelompok. Dalam
implementasinya Bina Desa bekerjasama dengan
Koperasi Karya Insani, dan kelompok-kelompok
swadaya masyarakat (KSM). Jenis kegiatan: pendidikan
studi kelayakan dan penggalian potensi usaha, studi
pasar, dan studi kelayakan usaha (SKU), pelatihan,
pembukuan, pengelolaan/manajemen usaha dan
keorganisasian, dan fasilitasi kredit.

Usaha Swasta Nasional: Pengembangan masyarakat.
Contoh terbaik yang dapat kita lihat antara lain adalah:

- Bogasari Flour Mills dengan program pengembangan
usaha kecil dan menegah dan pemberdayaan ekonomi
rakyat dengan memberikan kredit mikro;

- Citibank Peka yang memberikan pelayanan kredit,
pelatihan, dan penghargaan untuk usaha mikro;

- Coca-cola Foundation dengan pemberian kredit
mikro dan peningkatan kapasitas untuk usaha kecil;
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- PT. Riau Pulp dengan pengembangan sistem pertanian
terpadu dan pengembangan industri kecil dan
menengah;

- Yayasan Rio Tinto dengan program pelatihan,
pendampingan, pelayanan kredit mikro, dan unit
simpan pinjam;

- PT. Astra Internasional melalui Yayasan Dana Bhakti
Astra (YDBA) menyelenggarakan pelatihan terhadap
UKM, baik yang berhubungan maupun yang tidak
berhubungan dengan produksi PT. Astra.

Edam Burger: Keberhasilan inisiatif usaha kecil. “Edam
Burger” adalah merek dagang dari sebuah produk
burger dengan pola waralaba yang berkembang cukup
pesat. Nama “edam” adalah kebalikan dari nama
pemiliknya Made Ngurah Bagiana yang memulai
usahanya pada tahun 1996 dengan modal Rp. 1,5 juta.
Kerja keras dan keberanian telah memperlihatkan hasil
yang menggembirakan. Saat ini, “Edam Burger” telah
memiliki 300 gerobak burger dan 100 orang karyawan
dengan wilayah pemasaran meliputi Jakarta, Bogor,
Bandung, Surabaya, dan Semarang. Selain “Edam
Burger”, pola bisnis waralaba ini telah menghasilkan
pengusaha-pengusaha baru dalam bidang yang sama.
Salah satunya adalah jaringan konter “Mr. Burger” di
bawah bendera PT. Gempita Indonesia Muda. Kini,
“Mr. Burger” telah memiliki 300 konter dan kafe (gerai)
burger di 13 kota di Indonesia seperti Jakarta, Batam,
Cirebon, Bandung, Purwakarta, Semarang, dan Bali.
Lebih lanjut, Edam Burger juga mengispirasi waralaba
“Edola Burger” yang berkantor pusat di Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Sinjai: Upaya pemasyarakatan
produk lokal dan promosi pasar. Penggalian potensi
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masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Sinjai antara lain dengan mengorganisir kelompok tani
dan penguatan UKM dengan memberikan bantuan
teknis, peralatan modal usaha. Salah satu usaha daerah
yang patut dibanggakan adalah usaha “Susin” (Susu
Sinjai) dan ice cream yang telah berhasil dipasarkan
sampai ke daerah lain berupa. Keberpihakan pemerintah
daerah kemudian diperkuat lagi melalui Surat Edaran
Bupati Sinjai Nomor 524.11/260/set Tentang Instruksi
Pemanfaatan Susu Olahan dan Juice Markisa dalam
setiap kegiatan instansi lingkup Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sinjai. Pemerintah daerah telah menginisiatifi
upaya pemberdayaan potensi masyarakat.
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Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin diluncurkan
tahun 2006 dengan dipimpin oleh dua ketua (co-chair) yakni Madeleine
Albright mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat (US Secretary of

State) dan Hernando de Soto, ekonom terkenal dari Peru. Dalam
penyelenggaraan Konsultasi Nasional di Indonesia Komisi menunjuk
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) selaku sekretariat
dan Ibu Erna Witoelar, anggota Komisi dan UN Special Ambassador for

the Millennium Development Goals in Asia and the Pacific sebagai
fasilitator Konsultasi.

Kelompok Kerja dari Komisi meliputi empat bidang, yakni: (1) akses
terhadap keadilan dan aturan hukum (access to justice and rule of law);
(2) hak atas kepemilikan (property rights); (3) Hak-hak buruh (labor

rights), dan; (4) Pemajuan dunia usaha (Enterpreneurship). Temuan-
temuan dari kelompok kerja ini akan dikembangkan menjadi suatu
panduan (toolkit), yang akan menggambarkan pedoman yang sudah ada
dan contoh-contoh kisah sukses dan tauladan (best practices).

Sebagai bagian dari proses Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan
Hukum bagi Masyarakat Miskin, YLBHI melakukan berbagai kegiatan
untuk menggali tujuan dari Komisi. Kegiatan pra-Konsultasi Nasional
dilakukan dengan memfasilitasi kunjungan anggota dan staf Komisi yang
antara lain diskusi dengan Naresh Singh, Ashraf Ghani, Hernando de Soto
yang diikuti dengan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion).

BAB II
PERJALANAN KONSULTASI NASIONAL
KOMISI PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA
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Pada tanggal 19 September 2006 YLBHI memfasilitasi diskusi bersama
Naresh Singh (Direktur Eksekutif Komisi) di kantor YLBHI yang dihadiri
oleh rekan-rekan dari LSM. YLBHI juga menyelenggarakan diskusi
dengan Ashraf Ghani, anggota Komisi yang juga merupakan Dekan
Universitas Kabul, Afghanistan dan mantan Menteri Keuangan
Afghanistan (Juni 2002–Desember 2004). Diskusi ini dilaksanakan pada
tanggal 03 November 2006 di kantor YLBHI, dengan tema “Pentingnya
Akses terhadap Keadilan di Negara Berkembang”. Acara ini dihadiri
oleh rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat dan wartawan/jurnalis.

Sebagai persiapan awal Konsultasi Nasional dilaksanakan diskusi
kelompok terfokus pada 04 November 2006 di Jakarta bertepatan dengan
kedatangan Hernando de Soto ke Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan
diskusi dengan Hernando de Soto. Dalam diskusinya ia menjelaskan
sejarah dan alasan pendirian Komisi dan mengidentifikasi empat bidang
kelompok kerja komisi. Diskusi ini disertai dengan tanya jawab dari
para peserta dan diakhiri dengan penegasan oleh de Soto tentang
pandangannya yang mendasari konsep dan ide tentang penanggulangan
kemiskinan di negara berkembang.

Diskusi kelompok terfokus ini bertujuan memberikan kesempatan kepada
para peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kisah
terbaik di komunitas mereka dengan tujuan memberikan kontribusi
dalam kertas kerja dan untuk memastikan bahwa kertas kerja Konsultasi
Nasional mencakup isu hukum yang penting untuk disampaikan.

Hasil-hasil dari diskusi antara lain:

1. Akses terhadap Keadilan dan Aturan Hukum
Perlunya meningkatkan kualitas aparat penegak hukum antara lain
dengan cara: meningkatan integritas aparat penegak hukum;
perbaikan mekanisme pengawasan; dan menyediakan alternatif
penyelesaian sengketa yang terjangkau oleh masyarakat miskin, dan
marjinal. Selain itu dirasakan juga kebutuhan akan institusi hukum
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non-formal dalam masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat
hukum adat yang tidak dapat menjangkau akses terhadap lembaga
hukum formal dapat menyelesaikan sengketa hukumnya di lembaga
hukum non-formal.

2. Hak Kepemilikan dan Sumber Daya Alam
Dalam diskusi ditemukan permasalahan peraturan perundang-
undangan yang saling tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan
implementasinya kurang berjalan dengan baik dan optimal. Selain
itu dirasakan aturan yang ada ini tidak pro-rakyat miskin ini dapat
dilihat dengan kenyataan bahwa akses terhadap tanah kosong lebih
diutamakan untuk kepentingan bisnis daripada rakyat miskin. Isu
lain yang dibicarakan adalah diskriminasi yang dihadapi perempuan
khususnya dalam hal akses terhadap kepemilikan dan lemahnya
penerapan hukum adat.

Rekomendasi yang diajukan antara lain: perlunya meninjau kembali
peraturan perundang-undangan yang pro-rakyat dengan cara antara
lain: pengakuan kepemilikan kolektif; pengakuan hukum adat
bersyarat; jaminan akses terhadap lahan bagi petani; penguatan
masyarakat sipil; dan adanya jaminan hukum bagi penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan. Selain itu diperlukan juga pendampingan
hukum bagi masyarakat miskin dan pengakuan pluralisme hukum
dalam hal hak atas kepemilikan.

3. Hak-hak Pekerja/Buruh
Diskusi dimulai dengan perbedaan pengertian dan motivasi timbulnya
pekerja informal serta pembedaannya dengan pekerja formal. UU
Nomor 39/2004, menyatakan pekerjaan di sektor informal adalah
pekerjaan-pekerjaan sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh
bayi, perawat orang lanjut usia, pengemudi, dan tukang kebun yang
bekerja pada perorangan. Sedangkan UU Nomor 13/2003 tidak lagi
mengakui pekerja sektor informal. Para peserta diskusi mengusulkan
agar tidak dibedakan antara pekerja formal dan informal. Isu lain
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yang dibicarakan adalah bagaimana birokrasi di Indonesia membatasi
inovasi, tidak menyediakan insentif bagi mereka yang beralih dari
sektor formal ke informal dan kurangnya kebijaksanaan yang pro-
masyarakat miskin. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya
untuk melakukan pendokumentasian yang ekstensif di sektor
informal;  mendukung inovasi di  sektor informal dan
mengikutsertakan LSM yang aktif memperjuangkan hak buruh dalam
proses amandemen UU Ketenagakerjaan.

4. Kewirausahaan: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peserta diskusi menyadari bahwa 80% pekerja di Indonesia bekerja
di sektor informal, tantangan untuk memformalisasi sektor informal
menjadi formal dengan tujuan memberikan perlindungan adalah
sesuatu yang penting. Mereka juga menyoroti kerangka hukum
normatif yang ada tidak pro-masyarakat miskin. Pertama, proses
legalisasi harus melalui birokrasi yang berbelit dan mengeluarkan
biaya. Kedua, peraturan perundang-undangan yang seharusnya
melindungi dan mendukung masyarakat miskin dalam melakukan
kegiatan ekonomi informal sering tidak dilaksanakan atau diabaikan
oleh negara dan perusahaan-perusahaan. Ketiga, konsep dan definisi
yang tidak mendukung masyarakat miskin. Dalam UU Nomor 9/1995
tentang Usaha Kecil memberikan definisi usaha kecil yaitu usaha yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar. Keempat, di satu sisi
informal sektor informal sektor dianggap kegiatan ekonomi ilegal di
sisi lain sektor formal mendapatkan keuntungan dari keberadaan
sektor informal. Para peserta mengusulkan agar pemerintah
memberikan perlindungan kepada sektor informal berkaitan dengan
pembangunan nasional yang memprioritaskan modernisasi ekonomi.

Konsultasi Nasional diselenggarakan pada 24-25 November 2006 di
Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Konsultasi ini dihadiri oleh lebih dari
130 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta mewakili berbagai sektor
(multi-stakeholder) yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pembuat
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kebijakan, LSM lokal maupun internasional, akademisi, lembaga donor,
pengusaha, dan pers. Acara ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa
semua pihak yang memberikan kontribusi untuk kerja Komisi.

Konsultasi dibuka dengan sambutan oleh Erna Witoelar, anggota Komisi-
yang juga UN Special Ambassador for MDG’s in Asia and Pacific dan
Adnan Buyung Nasution (Ketua Dewan Pembina YLBHI).

Hari pertama diisi dengan presentasi kertas kerja dari tiap kelompok
dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Diskusi terbagi atas 4 sesi sesuai
dengan kelompok kerja Komisi.

Tema dari sesi pertama adalah “Akses terhadap Keadilan dan Aturan
Hukum”. Dalam sesi ini terdapat empat panelis yaitu: A. Patra M. Zen
(Ketua Badan Pengurus YLBHI), Hafid Abbas (Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia), Fauzi Bowo, (Wakil Gubernur DKI Jakarta), dan
Mas Achmad Santosa (Senior Advisor Human Rights, Legal and Justice

Sector Reform UNDP).

Tema sesi kedua “Hak-hak atas Kepemilikan”. Sesi ini diisi oleh empat
panelis yaitu Tandyono Bawor, (Direktur LBH Semarang), Gunawan
Sasmita (Direktur Land Reform Badan Pertanahan Nasional), Endriatmo
Sutarto (Kepala Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), dan Anak Agung
Gede Putrayasa (Pemda Jembrana, Bali).

Tema dari sesi ketiga “Hak-hak Buruh” menghadirkan tiga panelis yaitu
Asfinawati (Direktur LBH Jakarta), Tianggur Sinaga (Staf Ahli
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dan Suliyem (Jaringan
Perempuan Akar Rumput).

Sesi keempat dengan tema “Pemajuan Dunia Usaha” merupakan sesi
terakhir yang diisi oleh empat panelis: Yuni Pristiwati (Sekretaris
Eksekutif Nasional Asosiasi Pendam ping Perempuan Usaha Kecil), Yuana
Setyowati (Staf Ahli Antar Lembaga Kementrian Koperasi dan Usaha
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Kecil dan Menengah), Andang Setyobudi (Kepala Tim Riset Biro Kredit
Bank Indonesia), dan Andi Rudiyanto Asapa (Bupati Sinjai, Sulawesi
Selatan).

Hari kedua Konsultasi Nasional difokuskan pada kegiatan pembahasan
kertas kerja termasuk didalamnya merumuskan contoh terbaik, kisah
sukses dan rekomendasi kepada pemerintah juga kepada Komisi. Para
peserta dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan keempat Kelompok
Kerja (working group) Komisi.

Berikut sekelumit hasil dari pembahasan kertas kerja:
1. Akses terhadap Keadilan dan Aturan Hukum

Rekomendasi yang diajukan oleh para peserta antara lain:
Penyederhanaan prosedur pelaporan agar masyarakat terdorong
untuk melaporkan korupsi yang terjadi dalam lembaga peradilan;
Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan hukum;
Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

2. Hak atas Kepemilikan dan Sumber Daya Alam
Rekomendasi yang diajukan para peserta antara lain:

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelesaian
konflik, proses penataan ruang dan sumber daya alam sesuai
dengan TAP MPR;
Pelaksanaan prinsip-prinsip land reform Agraria dengan perspektif
pemerataan dan keadilan;
Penyelarasan Hukum Nasional yang berkaitan dengan hak ulayat
adat.

3. Hak-hak Sebagai Pekerja/Buruh
Rekomendasi yang diajukan para peserta antara lain :

Agar pemerintah menghapus kebijakan (nasional dan lokal) yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM atau melanggar hak-
hak konstitusi (termasuk hak perempuan dan hak kelompok
minoritas);
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Menyediakan mekanisme (demokrasi) informal di luar mekanisme
formal yang ada, serta memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat;
Kepada Komisi agar membantu pemerintah untuk mengubah
kebijakan yang melanggar HAM dan membuat kebijakan baru
yang berdasarkan prinsip-prinsip internasional yang ada, serta
mengintrodusir prinsip-prinsip Konvensi Internasional
Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluargannya (1990)
dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya khususnya yang
berkaitan dengan buruh migran.

4. Kewirausahaan: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Rekomendasi yang diajukan para peserta antara lain :

Kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 9/1995
tentang Usaha Kecil dan mengesahkan RUU Lembaga Keuangan
Mikro juga memberikan kesempatan kepada masyarakat
khususnya masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan;
Kepada Komisi agar memberikan dukungan kepada pemerintah
untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang kurang
berpihak usaha mikro dan kecil seperti UU Perbankan, UU Usaha
Kecil dan mendesak pengesahan RUU Lembaga Keuangan Mikro;
Kepada Lembaga Donor agar memfasilitasi pelatihan manajemen
dan pengembangan sumber daya manusia kepada para pelaku
usaha mikro dan kecil.

Hasil-hasil dari Konsultasi Nasional menjadi bahan yang akan dibahas
pada kepada Konsultasi Regional untuk wilayah Asia Timur yang
rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2007.

***



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

40



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

41



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

42



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

43

Hubungan erat antara pemberdayaan hukum, keadilan, dan pengentasan
kemiskinan merupakan suatu hal yang mulai disadari oleh masyarakat
Indonesia. Bertolak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun
1997-1998, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan hukum
dan keadilan mulai menguat. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa
terdapat korelasi yang sangat erat antara sektor keadilan dan stabilitas sosial.
Sektor keadilan yang kuat sangat subtansial bagi pertumbuhan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan.

Hal tersebut seiring dengan ide luhur dari Komisi Pemberdayaan Hukum
bagi Masyarakat Miskin (Commission on Legal Empowerment of the Poor)
yang memiliki gagasan pokok untuk melakukan pengentasan kemiskinan
melalui jalan pemberdayaan hukum (law empowerment) bagi masyarakat
miskin, yang dikumandangkan lewat slogan “law empowerment for the poor

dan justice for poverty reduction”. Program itu akan ditempatkan dalam
rencana besar Millennium Development Goals (MDG’s) yang mencanangkan
penghapusan kemiskinan global pada pertengahan tahun 2015.

Marjinalisasi politik selama masa Orde Baru telah mengakibatkan institusi
ataupun lembaga hukum di Indonesia tergredasi, kehilangan kekuatan dan
kepercayaannya di mata publik. Institusi/lembaga hukum formal tidak
mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Akses terhadap keadilan
bagi kelompok masyarakat miskin dapat dikatakan hanyalah jargon kosong
belaka karena pada kenyataannya masyarakat miskin seringkali tidak dapat

BAB III
KELOMPOK KERJA 1

AKSES TERHADAP KEADILAN
DAN ATURAN HUKUM
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menikmati keadilan dalam sistem peradilan maupun sistem penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (informal) seperti: musyawarah, mediasi, negosiasi
melalui berbagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat).

Pertanyaan mengenai sejauh-manakah akses terhadap keadilan dan aturan
hukum dapat mencapai masyarakat miskin di Indonesia, merupakan
pertanyaan kunci yang akan dijawab pada bagian ini.

Bagian ini tidak hanya akan mengetengahkan permasalahan yang ada, namun
akan berkonsentrasi pada beberapa praktik-praktik terbaik dan kisah-kisah
terbaik yang telah dilakukan bagi terwujudnya akses terhadap keadilan dan
aturan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga tulisan ini diharapkan dapat
menjadi inspirasi bagi upaya lanjutan bagi pemenuhan keadilan bagi
masyarakat miskin.

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN ATURAN HUKUM DI
INDONESIA

Sebuah negara hukum, seperti disebutkan Albert Venn Dicey dalam bukunya
Law of the Constitution (1895), mensyaratkan adanya tiga pilar yaitu
supremasi hukum (supremation of law), persamaan di depan hukum
(equality before the law), perlindungan terhadap hak asasi manusia
(constitution based on the human rights).1

Supremasi hukum diartikan sebagai bentuk bahwa hukum adalah panglima
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-
hari. Indikator keberhasilan hukum sebagai panglima adalah keefektifan
hukum tersebut (jika dimaknai sebagai suatu bentuk peraturan perundang-
undangan).

1 “The Rule of Law is a political principle the classic exposition of which is in Dicey Law of the
Constitution (10th Edn, 1959) p 187 et seq. Dicey identified three principles which together establish
the rule of law: (1) the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence
of arbitrary power; (2) equality before the law or the equal subjection of all classes to the ordinary law
of the land administered by the ordinary courts; and (3) the law of the constitution is a consequence of
the rights of individuals as defined and enforced by the courts.”, http://en.wikipedia.org/wiki/
Rule_of_Law, diakses tanggal 3 Oktober 2006.
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Efektifitas hukum mensyaratkan adanya 4 (empat) faktor yaitu substansi
hukum, pembentukan hukumnya, aparat penegak hukum, dan budaya
masyarakatnya. Tantangan besar bagi sebuah negara yang ingin
menjalankan model negara modern (modern state) adalah adanya budaya
masyarakat yang menyangkut peran serta partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan. Dewasa ini, kurangnya keikutsertaan atau partisipasi
masyarakat dalam proses penegakan hukum atau tidak adanya media bagi
masyarakat untuk menggapai akses keadilan, menjadi sebuah kendala nyata
yang dihadapi bagi terwujudnya negara hukum itu sendiri.

Adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila suatu negara dapat dikatakan
sebagai negara hukum di saat hukum dikategorikan sebagai hal yang tidak
berjalan secara efektif. Hal ini mengingat sesungguhnya ke-empat faktor
tersebut harus berjalan secara simultan dan bersifat kumulatif. Sehingga
satu faktor saja tidak terpenuhi maka hukum akan dikatakan mengalami
kemandegan (stagnan) bahkan tidak mungkin dapat dikatakan sebagai
suatu bentuk kemunduran.

Dalam konsep negara hukum (rechstaat), negara mengakui dan
melindungi hak individu: hak untuk hidup (right to life), hak untuk
kebebasan (right to liberty), dan hak milik (right to property). Ketiga
hak tersebut dikenal sebagai pokok hak asasi manusia (basic human rights)
dan sama pentingnya dengan hak asasi manusia lainnya karena sifatnya
yang absolut (inalienable rights).2

Dalam bidang penegakan hukum (law enforcement), misalnya seberapa
besar akses masyarakat untuk keadilan dapat diwujudkan dan efektif
dijalankan masih menjadi sebuah problem besar. Hal ini terutama
menyangkut kepentingan masyarakat yang secara ekonomi maupun secara
status sosial dikatakan marjinal (terpinggirkan). Dalam setiap proses
penyelesaian sengketa baik dalam maupun di luar pengadilan, masyarakat
marjinal selalu terpuruk dan mendapatkan perlakuan diskriminatif.

2 Frans Hendra Winarta, Hak Dibela Advokat ,  http://www.suarakarya-online.com/
news.html?id=154536, 7 September 2006, diakses tanggal 3 Oktober 2006.
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Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara nyata tertuang dalam
konstitusi negara Indonesia. Tetapi bila melihat kenyataan di lapangan, miris
melihat kondisi riil yang seringkali terjadi kejadian-kejadian yang tidak
berdasarkan pada hukum. Kelemahan sistem hukum Indonesia sudah
diketahui secara luas, hal ini dapat dilihat dari tidak independennya lembaga
peradilan, korupsi dalam institusi hukum formal, lemahnya sumber daya
manusia aparat penegak hukum, dan terbatasnya anggaran pemerintah untuk
penegakan hukum. Dengan kenyataannya ini maka seringkali akses terhadap
keadilan dan aturan hukum sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat,
terutama masyarakat miskin dan marjinal seringkali tidak dapat mengakses
haknya dalam memperoleh keadilan dalam struktur hukum formal.

Akses terhadap keadilan, pada dasarnya adalah hak asasi manusia. Setiap
warga negara, tanpa pembedaan apapun, mempunyai hak yang sama
dalam menggapai atau mencapai keadilan tanpa kecuali. Tingkat ekonomi,
kondisi fisik dan biologis, status sosial, latar belakang pendidikan,
perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tidak boleh lantas menjadi
satu tolok ukur yang dipakai untuk membedakan perlakuan dalam hak
askes terhadap keadilan.

AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM FORMAL

Upaya penyelesaian permasalahan hukum dan upaya mendapatkan keadilan
ternyata seringkali menghadapi batu sandungan. Keadilan agaknya sudah
menjadi suatu barang mewah bagi masyarakat miskin. Sistem hukum formal,
yakni yang berhubungan dengan mekanisme hukum yang melibatkan
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dirasakan menjadi suatu hal yang
sakral, sulit ditempuh bagi masyarakat miskin. Akibatnya seringkali
masyarakat miskin harus merelakan haknya untuk mendapatkan keadilan.

Sesungguhnya, akses terhadap keadilan dalam sistem hukum formal telah
secara khusus dijamin sejak diberlakukannya Kitab UU Hukum Acara Pidana
(UU Nomor 8/1981, selanjutnya disebut KUHAP). Akses terhadap keadilan
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bisa didefinisikan sebagai bentuk bantuan hukum terhadap orang-orang yang
tidak mampu secara ekonomi, bisa dibantu oleh advokat yang memang
diharuskan membela orang-orang miskin secara pro bono (cuma-cuma),
ataupun ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk disediakan advokat baginya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia, mendasarkan proses hukum acara pidananya KUHAP, yang
mengatur bahwa negara wajib memenuhi prinsip akses terhadap keadilan
terutama bagi rakyat miskin dan marjinal, namun dalam KUHAP ini sendiri
terdapat pembatasan, yakni hanya bagi mereka yang terkena ancaman pidana
yang lebih dari 5 (lima) tahun saja yang wajib didampingi oleh penasihat
hukum.3 Di luar ketentuan yang dimaksud tidak menjadi tanggungjawab
negara untuk menyediakan jasa penasihat hukum (advokat).

Negara juga tidak secara tegas membebani kewajiban kepada advokat,
dengan UU Nomor 18/2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU
Advokat), untuk membantu rakyat miskin dan marjinal serta kelompok
minoritas.

Ketentuan UU Nomor 18/2003 tentang Advokat yang berpihak kepada
masyarakat miskin:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara
cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu (Pasal 1 Nomor 9);
Advokat dalam menjalankan tugas dilarang membedakan perlakuan
terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan,
ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);
Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas
profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk
kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha
memberdayakan (Penjelasan Paragraf 2).

3 UU Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat 1.
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Dengan demikian, ini dapat diartikan bahwa advokat memiliki tugas
sebagai penjaga konstitusi (The Guardian of Constitution), advokatlah
yang menjaga tegaknya persamaan di depan hukum. Itu dipraktekkan
dalam access to legal counsel. Jadi semua orang diperbolehkan, dianjurkan
ke legal counsel, apakah itu professional lawyer atau public defender.
Jadi ada keseimbangan, yang kaya ke professional lawyer dan miskin
pergi ke public defender. Namun sayangnya hal ini hanya sebatas
pengaturan semata, dalam kenyataannya masyarakat miskin masih sulit
mengakses bantuan hukum yang sangat mereka perlukan.

Sementara keberadaan lembaga bantuan hukum seperti YLBHI beserta
15 kantor LBH atau lembaga bantuan hukum yang didirikan Perguruan
Tinggi, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), atau lembaga bantuan hukum
yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan tidak ada pengaturannya
dalam UU Advokat tersebut. Jadi, negara seharusnya segera membuat
pengaturan yang jelas mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum
yang mempunyai tugas membantu rakyat miskin dan marjinal dalam
menghadapi permasalahan hukum.

Hingga kini pengaturan keberadaan lembaga bantuan hukum hanya diatur
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 34/2003, sementara
kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung jelas bukanlah peraturan
yang bersifat mengatur (regeling) dan juga tidak dapat dijadikan sumber
hukum. Dalam UU Advokat juga disebutkan bahwa orang yang
menjalankan fungsi advokat namun yang bersangkutan bukanlah advokat
dapat dipidana –Pasal ini kemudian dinyatakan tidak mengikat oleh
Mahkamah Konstitusi.4

Ketentuan tersebut pada dasarnya, bertujuan untuk melindungi profesi
advokat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, tentu
saja berdampak pada pengabdi bantuan hukum (PBH) yang selama ini
memberikan pelayanan bantuan hukum secara secara prodeo (untuk

4 UU Nomor 18/2003 tentang Advokat, Pasal 31.
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tuhan) dan pro bono publico (demi kepentingan masyarakat). Keseharian,
para pencari keadilan seperti masyarakat miskin dan marjinal dalam
menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya, menggantungkan
diri pada keberadaan lembaga bantuan hukum.

Selain masalah mendapat pelayanan penasihat hukum, masyarakat miskin
seringkali mengalami dan menyaksikan ketidakadilan menggunakan
prosedur penyelesaian sengketa hukum formalistik: penyeragaman
penggunaan bahasa, diskriminatif, korup, adanya imunitas yang dimiliki
oleh pejabat tertentu, dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Faktor-
faktor semacam ini, antara lain, yang menyebabkan kriris kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan formal dan krisis kepercayaan
terhadap aparat penegak hukum, termasuk advokat.

KISAH TERBAIK: PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Selain masalah pembaruan hukum dan institusi yang terjadi juga menjadi
masalah yang patut diperhatikan bersama adalah minimnya partisipasi
warga negara dan organisasi akar rumput dalam proses reformasi yang
transparan. Saat ini terdapat banyak sekali non-governmental

organization (NGO) atau disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM)
yang berhasil meningkatkan kesadaran partisipasi (participation

awareness) di masyarakat. Di antaranya yaitu :

1. YLBHI dan Pola Bantuan Hukum Struktural
YLBHI adalah organisasi yang melakukan advokasi di bidang hukum,
HAM dan demokrasi. YLBHI didirikan pada tahun 1970, sejak
pertama kali didirikan YLBHI diharapkan dapat menjadi lokomotif
bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia. YLBHI dapat
dikategorikan sebagai sebuah lembaga yang cukup berhasil, dengan
dukungan dari 15 kantor dan 7 pos LBH yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia, YLBHI mengusung pola bantuan hukum stuktural
(Structural Legal Aid, selanjutnya disebut BHS).
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Untuk mewujudkan konsep BHS ini, YLBHI menetapkan kriteria
“tidak mampu” dan/atau “buta hukum”. Kriteria buta hukum (law

ignorant) dan tidak mampu ini didapat  berdasarkan pengalaman
penangganan kasus yang diindentifikasikan pada kasus-kasus yang
menyangkut hajat hidup orang banyak atau sering pula disebut dengan
kasus-kasus struktural.

Tahun 1988 YLBHI menetapkan 10 (sepuluh) kriteria suatu kasus
struktural yaitu pelanggaran atas:
1. Hak untuk berorganisasi;
2. Hak untuk bebas dari prilaku kejam dan sewenang-wenang;
3. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dari lembaga publik;
4. Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama bagi perempuan;
5. Hak untuk memperoleh upah yang layak;
6. Hak untuk mempertahankan sumber daya;
7. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat;
8. Hak untuk memperoleh informasi yang jujur mengenai mutu

barang/jasa;
9. Hak untuk tinggal;
10.Hak untuk bebas dari rasa takut.

Tentang Lembaga Bantuan Hukum

LBH lahir dari kesadaran perlunya melakukan pendampingan terhadap
masyarakat miskin dalam proses peradilan. Perkembangannya, LBH
menyadari perlunya sebuah upaya sistematis untuk memperbaiki sistem
hukum di Indonesia. Kesadaran baru ini membawa para aktifis, pekerja
bantuan hukum, pengacara/advokat LBH bersama-sama rakyat
mendorong reformasi dan demokratisasi. Tanpa demokrasi, hukum tak
dapat berjalan sebagaimana mestinya, pun perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perkembangan inilah yang
membawa LBH tidak saja membela rakyat miskin, tetapi juga para
korban kekerasan negara (kekerasan struktural), yang secara konsep
dituangkan dengan apa yang disebut “Bantuan Hukum Struktural” –
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dengan visi: “Mendorong perwujudan negara demokrasi yang
berlandasakan hukum berkeadilan dan pemenuhan HAM bagi setiap
orang”

Lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1970, LBH telah melakukan pembelaan
bagi korban-korban pelanggaran HAM. Klien tradisional LBH terdiri
dari buruh, petani, nelayan, masyarakat urban kota, mahasiswa, dan
lain-lain elemen, utamanya yang dianggap oposisi oleh pemerintahan
yang berkuasa. Megawati Soekarnoputri yang memimpin Partai
Demokrasi Indonesia – mantan Presiden RI – pun sempat menjadi klien
LBH tatkala menjadi korban represi Rezim Orde Baru di bawah
pemerintahan Presiden Soeharto.

Gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan penting
dalam sistem negara. Namun demikian, tidak serta merta membawa
perubahan mendasar pada kehidupan demokrasi, termasuk perubahan
fundamental sistem hukum. Kejahatan negara atas hak-hak ekonomi,
sosial, budaya, sipil, dan politik masih terjadi dengan kualitas dan
kuantitas yang tinggi. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, keadilan
masih setinggi langit, susah untuk dinikmati.

Paling tidak faktanya, terlihat dari statistik pengaduan korban dan klien
LBH di 15 kantor. Setiap hari para staf LBH menerima pengaduan dari
masyarakat. Kantor LBH Jakarta contohnya, menerima pelaporan
sedikitnya dari 10 orang per-hari. Tidak dapat dihindari, ribuan kasus
dari para pelapor diminta untuk ditangani oleh para aktifis dan PBH.

Karena keterbatasan energi, maka dilakukan seleksi penanganan kasus
secara hati-hati, antara lain dengan merujuk parameter: kemampuan
finasial si pelapor, pelaku kejahatan, dan kontribusi pendampingan klien
terhadap upaya demokratisasi dan reformasi dibidang hukum. Dalam
menjalankan fungsi ini, kasus-kasus dibagi menjadi tiga isu pokok:
kejahatan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; hak-hak sipil dan
politik; serta kejahatan atas hak-hak perempuan dan anak-anak.
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Pola BHS yang diterapkan oleh YLBHI mengandung kaidah bahwa
bantuan hukum tidaklah semata-mata memberikan bantuan hukum
kepada orang miskin. Melainkan bantuan hukum harus diarahkan
kepada perbaikan struktur sosial yang timpang, ke arah struktur sosial
yang lebih berkeadilan.

Hukum dalam kacamata kemiskinan struktural tidak lagi bersifat netral,
namun merupakan hasil dari proses-proses sosial, politik yang terjadi di
masyarakat. Suatu masyarakat yang tidak sejajar tidak akan mungkin
menghasilkan hukum yang adil bagi semua. Untuk itu kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh YLBHI beserta 15 kantor dan 7 pos-nya di seluruh
Indonesia mencoba merombak untuk membebaskan masyarakat yang
selama ini termarjinalisasi oleh struktur yang timpang dengan cara
memberikan pendidikan hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan
masyarakat sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, melaksanakan
pengorganisasian masyarakat dengan tujuan meningkatkan posisi tawar
masyarakat dalam bidang hukum serta melakukan lobby juga aksi untuk
menekan pengambil kebijakan membuat kebijakan yang mendengarkan
dan perduli terhadap masyarakat miskin.

LBH Surabaya dalam menangani kasus Petani Garam di Kabupaten
Sumenep yang berjuang untuk menuntut kembali hak lahan garam yang
pada zaman Belanda terjadi pembebasan tanah terhadap lahan garam
milik petani garam di daerah Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
Setelah Indonesia merdeka terjadi nasionalisasi ketika lahan tersebut
saat ini dikuasai oleh PT. Garam. LBH Surabaya melakukan gugatan
kepada pengadilan juga melakukan advokasi dengan melibatkan Komisi
II DPR RI, Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersama-sama dengan
Bupati Kabupaten Sampang, Bupati Kabupaten Sumenep, Bupati
Kabupaten Pamekasan, dan Kementrian BUMN. Demikianhalnya
advokasi gerakan reclaiming yang dilakukan hampir seluruh kantor
LBH, merupakan upaya untuk merombak struktur ekonomi yang
timpang dan tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat marjinal
dalam pengelolaan sumber daya alam.
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Pola-pola pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin secara nyata
telah dilakukan oleh YLBHI dan 15 kantor LBH, hal ini antara lain
dengan cara terjun langsung dan live in dalam masyarakat.
Pemberdayaan hukum tidak hanya dilakukan dengan mekanisme
subjek-objek, namun para pengabdi bantuan hukum (PBH) turun
langsung, membaur di tengah-tengah masyarakat dampingannya.

Penyuluhan hukum juga merupakan agenda utama pemberdayaan
hukum YLBHI. Pada tahun 2006, YLBHI telah melakukan inisiatif
program bantuan hukum berjalan (BHB) atau konsep mobile legal

aid. Para pengabdi bantuan hukum dengan mobil BHB-nya datang
langsung ke tengah-tengah masyarakat dan memberikan penyuluhan
hukum secara langsung kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi.

2. YLBHI dan Pendidikan Paralegal di Masyarakat Marjinal

Pengalaman melakukan pendidikan paralegal di masyarakat marjinal,
baik buruh, petani, lingkungan hidup, dan miskin kota diawali melalui
proses pengorganisasian. dan penangganan kasus. PBH LBH dalam
melakukan pendidikan biasanya menggunakan pendekatan kasus
struktural yang dialami masyarakat dengan metode pelatihan on site

training yaitu pelatihan di komunitas masyarakat atau menggunakan
media yang telah terbentuk (misalnya: arisan, pertemuan RT/RW).

Pola penangganan kasus sendiri harus partisipatoris, yaitu keputusan-
keputusan harus didasarkan kepada keputusan sadar dari masyarakat
sendiri dan setara; yaitu PBH LBH hanya membantu memfasilitasi
penyelesaian masalah dan berkedudukan sama dengan masyarakat. PBH
LBH-pun dapat dikoreksi dan terdapat ruang, dimana PBH tidak boleh
terlibat konflik atau tidak ikut campur dalam berbagai keputusan
masyarakat. Setelah terbentuk organisasi lokal, selanjutnya LBH akan
memfasilitasi pembentukan Organisasi Rakyat (OR) di tingkat daerah
untuk kasus yang sama, sebagaimana tergambar dalam skema berikut:
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Selanjutnya apabila Federasi OR di tingkat Propinsi telah mampu berdiri
sendiri, maka LBH akan mundur dan berperan menjadi kuasa hukum
(advokat). Sementara untuk pengorganisasian, penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan paralegal dasar diserahkan kepada Federasi. Untuk pendidikan
pada tahapan ini, LBH berperan sebagai narasumber atau penyelenggara
pendidikan lanjutan atau pendidikan terkait advokasi publik. Pola ini dipilih
untuk tidak menimbulkan patronase di suatu wilayah, PBH dapat
menjangkau wilayah lain dan mendidik masyarakat untuk mandiri dalam
menyelesaikan dan memperjuangkan hak-haknya.

Kisah-Kisah Paralegal

Kisah Waluyo, Sang “Dukun” Hukum.
Ada perasaan haru dan bangga meyaksikan kawan kami Waluyo tampil
di Metro TV dalam Acara Oasis. Dalam episode “Rob di Semarang” ini,
ia tampil sebagai Waluyo dalam kesehariannya sebagai pedagang burung
dan pengurus suporter Persatuan Sepakbola Indonesia Semarang (PSIS).
Bicaranya yang cadel, tidak mempengaruhinya menyatakan pendapat
tentang Rob (inklusi air laut ke daratan) di wilayahnya.

Siapa sangka, lelaki yang tidak lulus Sekolah Dasar ini telah
bermetamorfosis menjadi paralegal untuk komunitasnya. Berawal dari
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialaminya, ia berinteraksi dengan

Federasi OR  LBH

OR A             OR B              OR C              OR D
             Paralegal Lanjutan

Kasus/Wil A     Kasus/Wil B     Kasus/Wil C     Kasus/Wil D

   Paralegal Dasar
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Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) dan LBH Semarang. Ia adalah
sedikit dari orang yang memiliki kemauan keras untuk belajar. Buku-buku
yang diberikan akan ia selesaikan dan coba dimengerti walau memakan
waktu cukup lama, dan ia tidak malu untuk bertanya dan mencatat istilah-
istilah asing/sulit yang ditemuinya dalam seminar maupun pelatihan dalam
buku catatan kecilnya.

Kesadaran yang tumbuh meluas tidak sekedar pada pada kasus perburuhan,
namun pada kasus lingkungan dan hak-hak warganegara. Jika saat ini
orang melihat dan menyaksikannya berargumen di forum, maka seharusnya
kita belajar pada proses-proses pencapaiannya pula. Saat ini ia mencari
nafkah sebagai pedagang burung, namun kesadaran dan pengalamannya
mendampingi bipatrit dalam kasus perburuhan telah menjadikannya
dipercaya menjadi penasehat di wilayahnya. “Aku, saiki dadi dukun”
menggambarkan aktivitas di komunitasnya, ia memberikan nasehat
mengenai hak-hak buruh sampai perceraian. Sebagai imbal baliknya kerap
ia mendapatkan ayam atau gula yang biasanya diberikan pada seorang
Dukun.

Kisah Mbak Rini; Paralegal Masyarakat Miskin Kota
Mbak Rini, adalah satu-satunya perempuan yang menjadi pimpinan
organisasi rakyat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Semarang. Ia berinteraksi
dengan LBH Semarang ketika Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan
penertiban (penggusuran) terhadap para PKL, termasuk di wilayah
tempatnya berjualan di depan Mesjid Baiturahman-Simpang Lima.
Penertiban dengan menggunakan legalisasi Peraturan Daerah Nomor 11/
2000 membawanya bersama teman-teman senasib membentuk Paguyuban
PKL depan Mesjid Baiturahman.

Melalui advokasi bersama, dan kemampuannya bernegosiasi dengan pihak
mesjid pada akhirnya berbuah manis. Lokasi tempatnya berdagang tidak
menjadi wilayah larangan dalam Perda tersebut. Kesadaran bahwa hak
harus diperjuangkan ia temui dalam penerimaan siswa baru. Kebijakan
Pemkot, bahwa Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI) bukan prasyarat
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diterima/tidaknya seorang siswa dan siswa dari keluarga miskin dibebaskan
SPI ternyata berbeda dengan praktek. Sebagai orangtua, selanjutnya Mbak
Rini menggorganisir secara mandiri para orangtua dan mengadukannya
ke Pemkot Semarang. Proses ini menghasilkan dijatuhkannya sanksi dan
dibebaskannya biaya SPI.

3. Kisah Terbaik LBH APIK dan Komnas Perempuan untuk Kebijakan
Pro-Perempuan
LBH Apik dalam proses pembaharuan hukum giat melakukan advokasi
kebijakan yang pro-perempuan (legal reform.) Advokasi diarahkan kepada
terbentuknya peraturan-peraturan hukum yang berkeadilan jender, dan
tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk mendiskriminasikan atau
mensubordinatkan perempuan. LBH Apik telah berhasi membangun
partisipasi perempuan Indonesia untuk mendesak pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan atau kebijakan-
kebijakan yang berbasis pada jender (gender based), seperti UU
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU
Kewarganegaraan. Sedangkan pada tatanan struktur LBH Apik terus
mendesak Kementerian Urusan Peranan Wanita untuk membentuk dan
mengatur desk polisi wanita dan pusat pelayanan krisis yang terintegrasi.

Sedangkan pada tatanan kultur mendorong para survivor untuk mengikuti
pendidikan–pendidikan hukum. Untuk aparat penegak hukum dilakukan
pelatihan terhadap paralegal dan advokat yang mau mendampingi korban
secara pro bono, dan melakukan bantuan hukum. Selain LBH APIK,
terdapat Komnas Perempuan yang mengkoordinasikan berbagai program
legislasi nasional pro-perempuan, dan mewacanakan isu kekerasan
berbasis jender menjadi keputusan yang bersifat politis, seperti isu
perdagangan perempuan dan anak.

4. Kisah Terbaik PEKKA untuk Perempuan Kepala Keluarga
Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
merupakan program rintisan yang dibidani oleh Komisi Nasional Anti-

Sumber : Siti Aminah (amikylbhi@yahoo.com.sg).
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kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Sekretariat
Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pusat
Pengembangan Sumberdaya Wanita (PEKKA-PPSW). Program ini
dibentuk sebagai tanggapan atas berbagai persoalan yang dihadapi
kelompok masyarakat termiskin yang tidak terjangkau berbagai program
pembangunan.

PEKKA beranggotakan perempuan janda (bercerai, suami meninggal,
suami pergi meninggalkan keluarga atau status suami tidak jelas) atau
perempuan kepala keluarga baik karena suami tidak mampu bekerja
(karena sakit atau cacat), atau perempuan yang belum atau tidak menikah
yang merupakan anak tertua yang menjadi tulang punggung keluarga
(pencari nafkah utama) karena orangtua sakit atau yatim piatu. Mereka
umumnya berusia 20-60 tahun, buta huruf atau tidak pernah duduk di
bangku SD sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan,
bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-
rata Rp. 7.000,- per-hari. Sebagian mengalami trauma karena tindak
kekerasan dalam rumah tangga maupun negara.

Dana untuk Program PEKKA berasal dari Dana Pembangunan Sosial
Jepang (Japan Social Development Fund - JSDF), berupa hibah yang
diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Dana itu diberikan melalui
Departemen Keuangan, kemudian disalurkan melalui bank-bank
pemerintah yang bisa menjangkau wilayah yang paling terpencil. Para
perempuan itu diorganisasi dalam kelompok-kelompok. Di Kecamatan
Kelubagolit, misalnya, ada 15 kelompok Program PEKKA. Jumlah
anggota per- kelompok tertinggi 48 orang, terendah 16 orang. Kelompok-
kelompok ini disebut sebagai pra-koperasi (tanggung renteng). Jadi,
tanggungjawab ditanggung bersama. Di tingkat kecamatan, mereka
membentuk kepengurusan lagi, yang mengkoordinasi semua kelompok
di kecamatan itu.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PEKKA adalah salah satunya
dengan meningkatkan partisipasi. Tidak hanya itu, mereka juga secara
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berkelanjutan memberikan penyadaran kritis untuk meningkatkan posisi
tawar serta meningkatkan kontrol. Didukung oleh Komnas Perempuan
dan Derap Warap Sari. PEKKA juga membangun jaringan dengan
kepolisian, PA, PN, KUA, Kejaksaan, Muspika, dan MUI Cianjur. PEKKA
terus menerus melibatkan aktif Multi Stakeholder Forum (MSF) pada
pendampingan kelompok melalui kunjungan informal. Melalui hal-hal
seperti ini memberikan contoh nyata betapa mereka tidak hanya didengar
saja tetapi juga dilibatkan ke dalam berbagai kegiatan yang melibatkan
pemerintah juga. Dengan cara-cara seperti inilah nilai-nilai yang ingin
dikembangkan oleh PEKKA dapat disebarluaskan dengan keterlibatan
pemerintah.

Program PEKKA tak hanya memenuhi apa yang disebut sebagai
kebutuhan praktis jender (practical gender needs). Yaitu merespon
kebutuhan yang amat mendesak agar mendapat penghasilan dan
mendapat akses kepada sumber daya yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Program
PEKKA juga mencoba memenuhi strategic gender needs, kebutuhan yang
lebih strategis yang membutuhkan waktu panjang untuk memenuhinya.
Rintisan ke arah ini dinilai cukup asertif karena para perempuan itu mulai
memahami hak-haknya sebagai manusia, sebagai hasil tumbuhnya
kesadaran kritis dalam diri mereka.

KISAH TERBAIK: PERAN PEMERINTAH DAERAH

Peranan pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap keadilan
sesungguhnya telah dilakukan, namun hal ini masih sangat dirasakan
kurang oleh masyarakat. Beberapa upaya pemerintah daerah yang dapat
kami jadikan contoh terbaik antara lain:

1. Kisah Terbaik Pemerintah Kabupaten Jembrana
Jembrana, Kabupaten di Propinsi Bali memberikan sebuah contoh
dilakukannya upaya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
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masyarakat. Sekaligus memberikan satu contoh, pemerintah yang mau
dan bisa mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan
efektif.

Dalam merumuskan strategi pembangunan daerahnya Pemerintah
Kabupaten Jembrana terlebih dahulu menganalisa faktor-faktor
kegagalan yang sering dihadapi oleh upaya pengentasan kemiskinan,
salah satu faktor tersebut adalah lemahnya posisi tawar masyarakat
miskin. Dengan melakukan identifikasi tersebut, pemerintah daerah
dapat membuat perencanaan program pengentasan kemiskinan yang
lebih baik dan manjur.

Faktor-faktor penyebab kegagalan berbagai program pengentasan
kemiskinan yakni5 :
1. Kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung hanya bersifat/berupa

kegiatan pinggiran;
2. Kesinambungan kebijakan tersebut tidak sampai membuahkan hasil.

Kebijakan tersebut sering sekali menghilang bersamaan dengan
habisnya kegiatan proyek;

3. Bias birokrasi dan lemahnya posisi penduduk miskin;
4. Kecendrungan sentralisasi dalam penggunaan dana;
5. Penentuan kelompok sasaran program masih sangat dipengaruhi oleh

vested interest dari aparat pemerintah;
6. Pemilihan usaha yang dikembangkan oleh kelompok cenderung hanya

terbatas pada jenis usaha yang dikenali tanpa melihat prospek usaha
dan pasar;

7. Peran pendampingan kelompok masyarakat tidak maksimal.

Salah satu pengalaman terbaik Jembrana dalam mengupayakan akses
terhadap keadilan dan aturan hukum adalah dengan menyederhanakan
proses birokrasi identitas penduduk dan perijinan satu atap. Kebijakan

5 I Gede Winasa (Bupati Jembrana), “Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan
Hak Masyarakat Miskin”, Makalah disampaikan pada Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan Hukum
bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25  November  2006.hlm 3.
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ini dituangkan dalam sebuah peraturan hukum formal berupa SK Bupati
Nomor 391/2003 mengenai Pelayanan Publik.

Lebih lanjut lagi pemerintah Jembrana juga membebaskan biaya atas
pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Hal ini
memudahkan masyarakat miskin untuk mengakses sistem hukum
formal, mengingat KTP dan Akta Kelahiran merupakan dokumen utama
bagi setiap penduduk untuk melakukan pengurusan perijinan dan
bersentuhan dengan lembaga formal, misalnya untuk mendapatkan
fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Tiga kunci sukses berdasarkan, pengalaman Jembrana, yakni:
Adanya kebijakan yang pro-rakyat miskin; Hal ini dibuktikan dengan
memprioritaskan hal-hal di lapangan yang berdekatan dengan
keperluan dasar: seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan
ekonomi lokal;
Keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan menjalankan
pemerintahan se-efisien mungkin; Untuk memberantas korupsi,
pelelangan untuk segala keperluan kantor dan proyek dilakukan
dengan cara cross check harga yang dilakukan oleh tim yang
independen. Untuk meningkatkan efisiensi, Jembrana
mereorganisasikan kantor-kantornya dan merampingkan sistem
staffing;
Pelibatan masyarakat; Sebagai contoh, Jembrana bekerjasama dengan
institusi tradisionil dalam hal program dana berputar, dan bekerja
sama dengan Persatuan Orang Tua Murid Guru (POMG) dalam
program perbaikan sekolah.

Selain program pelayanan administrasi yang pro-rakyat miskin,
Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan inisiatif penolakan
terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini
berdasarkan kenyataan bahwa praktek KKN secara nyata merugikan
dan memiskinkan rakyat. Salah satu kisah terbaik yang dilakukan oleh
Jembrana adalah menghindari praktek mark-up harga dalam proyek-
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proyek pemerintah. Secara langsung, Bupati Jembrana, I Gde Winarsa,
juga membentuk tim independen dari Universitas Udayana—tanpa
satupun anggotanya berasal dari instansi Pemkab Jembrana. Tim
bernama Tim Owner’s Estimate (OE) itu dibentuk berdasarkan SK
Bupati. Tugas utamanya, membuat rincian biaya dengan cara
mengkalkulasi ulang volume pekerjaan proyek berdasarkan gambar dan
harga satuan sesuai harga standar Jembrana. Hasil perhitungan itu
kemudian dilaporkan kepada Bupati. Akhirnya, karena juga dikerjakan
secara konsisten, peluang terjadinya praktek menggelembungkan harga
oleh pejabat dengan pengusaha, bisa dipangkas habis.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Jembrana adalah kesemuanya
itu dapat dilakukan dengan adanya SK Bupati. Sementara mekanisme
ini lebih mudah dan cepat (mengambil keuntungan hal yang dapat
ditawarkan oleh adanya desentralisasi), banyak orang yang
memperhatikan bahwa kebijakan serupa tidak akan dapat
dipertahankan oleh pejabat Bupati berikutnya, kecuali dikeluarkan
Perda (yang memerlukan persetujuan dari DPRD tingkat II) untuk hal
tersebut.

2. Kisah Terbaik Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Sebagai Ibukota negara, Jakarta adalah pusat segala kegiatan
pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga sebagian besar
rakyat Indonesia menganggap Jakarta sebagai tempat yang
menjanjikan untuk memperbaiki taraf hidup. Hal ini kemudian
membuat Jakarta menjadi kota yang memiliki jumlah penduduk
terpadat di Indonesia yang kemudian membawa permasalahan sendiri,
terutama masalah kemiskinan.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pemerintah daerah DKI
Jakarta telah melakukan beberapa upaya. Hal ini tertuang dalam visi
pembangunan Propinsi DKI Jakarta, yakni terwujudnya Jakarta
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien
dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif,
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berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang
aman dan berkelanjutan.6

Pemenuhan akses masyarakat miskin terhadap keadilan merupakan hal
yang dipandang penting oleh Pemerintah DKI Jakarta. Salah satu upaya
konkret dalam pemenuhan akses masyarakat miskin terhadap keadilan
adalah dengan memberikan bantuan dana kepada lembaga lembaga
bantuan hukum dan organisasi swadaya masyarakat yang memberikan
pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Bantuan
dana ini merupakan bantuan rutin pemerintah daerah yang dananya
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai
tambahan, Pemda DKI Jakarta juga mengalokasikan dana untuk
pembangunan gedung kantor YLBHI di Jakarta.

CARA MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ATAS
SUPREMASI HUKUM

Mengapa masyarakat di negara maju percaya pada supremasi hukum,
tetapi kepercayaan pada hukum di Masyarakat Indonesia masih rendah?

Pertanyaan tersebut, mengadopsi pertanyaan sama yang ada dibenak
Hernando de Soto, penulis buku laris “the Mystery of Capital”. De Soto,
hendak memecahkan misteri mengapa kapitalisme berjaya di Barat, tetapi
gagal di bagian “sisa” dunia lainnya. Tulisan ini tidak hendak
mempromposikan sistem kapitalisme Negara Barat, melainkan
menggunakan dasar-dasar pemikiran de Soto dalam menjawab problem
penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Jika diamati, masyarakat negara maju lebih percaya membawa kasus
hukumnya ke pengadilan, ketimbang masyarakat di negara berkembang,
seperti di Indonesia. Mengapa?

6 Fauzi Bowo (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Peran dan Kebijakan Pemda DKI dalam pemenuhan
Akses Masyarakat Miskin terhadap  terhadap Keadilan, Makalah disampaikan pada Konsultasi Nasional
Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25  November  2006,  hlm 2.
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Seragam Polisi, toga Jaksa, Hakim dan Advokat bukan sebagai penandaan
profesi melainkan memiliki fungsi sebagai tanda yang terlihat dari sebuah
proses yang tidak terlihat menghubungkan semua aparat penegak hukum
kepada sektor penegakan hukum lainnya. Dengan adanya proses ini, maka
keadilan bagi semua dapat terwujud dan memiliki bentuk paralel: terlihat
(wujud fisik dari aparat penegak hukum itu sendiri) dan tidak terlihat
(sebagai profesi untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang). Karenanya,
lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga profesi advokat serta
lembaga bantuan hukum, selain institusi wujud fisik, juga berfungsi sebagai
pelindung dan pembela keadilan bagi masyarakat miskin: tempat
masyarakat melapor meminta perlindungan dan keadilan.

Lembaga-lembaga itu, menjadi tempat untuk orang memeriksa dan menguji
jaminan keadilan yang dimuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari sini, sistem demokrasi dan prinsip-prinsip
supremasi hukum diinjeksi kepada individu, sehingga mempunyai
kepercayaan terhadap sistem dan supremasi hukum.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, aparat polisi, jaksa, hakim,
dan advokat, belum mencapai derajat profesionalisme seperti koleganya
di negara maju. Inilah yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat,
apalalagi Si miskin sangat rendah terhadap para penegak hukum ini.

Meminjam dan merenovasi pemikiran Hernando de Soto, setidaknya ada 5
misteri yang meyelubungi situasi dan kondisi itu.

Pertama, menjawab misteri informasi yang hilang (the mystery of missing
information).

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) contoh
dua lembaga yang mengupayakan akses yang luas kepada masyarakat. Saat
ini website kedua lembaga ini, menjadi sarana efektif bagi masyarakat.
Namun, perlu diupayakan akses masyarakat miskin terhadap informasi yang
sama, karena “internet” masih asing bagi masyarakat miskin.
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Sejumlah publikasi yang diterbitkan Organisasi Non-Pemerintah dan
Lembaga Negara untuk membantu masyarakat memahami hukum
sekaligus menggunakan mekanisme hukum untuk membela
kepentingannya. Selain itu juga terdapat sejumlah publikasi untuk
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan
perundang-undangan. Publikasi ini antara lain:

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Pedoman Anda Memahami
dan Menyelesaikan Masalah Hukum (2006), Jakarta: YLBHI, PSHK,
dan Ausaid;
Buku Saku Anti Korupsi “Memahami untuk Membasmi”. Jakarta: KPK;
Tak Ada Hak Asasi yang Diberi (2005). Jakarta: YLBHI – CIDA;
Buku Pintar 60 Menit Memahami (Mengawasi) Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan (2005). Jakarta: KKP dan Yappika.

Sebagai tambahan program BHB yang dilaksanakan YLBHI, selain
advokasi, bertujuan juga untuk memberikan informasi hukum langsung
kepada masyarakat, utamanya masyarakat miskin.

Kedua, menjawab misteri Keadilan (The Mystery of Justice).

Mahkamah Agung menyadari penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan
sangat menyita waktu, tenaga dan biaya sehingga mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2/2003 yang mewajibkan
ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata.
Mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan melalui mediasi
merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat
mendorong berkurangnya tumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Di Indonesia terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
berdasarkan UU Nomor 30/1999 dan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 8/1999 yang
merupakan lembaga permanen untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan.
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Selain itu, mekanisme penyelesaian menggunakan hukum adat juga penting
untuk mengatasi problem hukum. Sebagai contoh, dalam penyelesaian
perang antar kampung di Sumatera Barat, yang memuaskan keduabelah
pihak, karena hasilnya dinilai memenuhi rasa keadilan masyarakat
setempat.

Guna menjawab misteri keadilan yang mempunyai kaitan erat untuk
mendukung akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin, maka perlu
dipikirkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat
dijangkau oleh mereka dan mekanismenya juga layak dijalankan.
Sesungguhnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyelesaikan
masalahnya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan serta
mempunyai hak untuk memilih penerapan hukum mana yang sesuai dengan
kemampuan mereka, serta keputusan yang adil oleh lembaga peradilan
yang independen.7

Pelayanan hukum adalah suatu bentuk pelayanan publik yang menjadi
hak setiap individu selain hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.8 Dalam
konteks Indonesia, kiranya hak-hak Warga Negara Indonesia yang diatur
dalam UUD 1945 pasca amandemen juga sudah memberikan dasar pijakan
yang kuat bagi atas kewajiban negara untuk menyelenggarakan penegakan
hukum bagi setiap orang secara adil dan tanpa diskriminasi seperti
tercantum dalam Pasal 28.9

Negara dengan segala kewajibannya harus memfasilitasi adanya
pengistimewaan suatu hal yang disebut dengan pengabdi bantuan hukum

7 ICCPR ayat 1: “All person shall be equal before the courts and tribunals. In the determination
of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in suits at law, everyone shall be
entitled to afir and publice hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by
law…”

8 Sebagai perbandingan bisa melihat pada Konstitusi India Ketentuan Pasal 39A yang menyatakan
bahwa: “It is duty of state to see that the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity
for all its citizens. It must therefore arrange to provide free legal aid to those who cannot access to
justice due to economic and other disabilities.” Lihat pula Kode Kriminal Prosedur ayat 304: “If the
accused does not have sufficient means to engage a lawyer, the court must provide one for the defense
of the accused at the expense of the state.”

9 Sebagai perbandingan bisa melihat pada The Universal Declaration of Human Rights Pasal 25:
“the rights of every one to standard of living adequate for well-being of himself and his family, including
food, clothing, housing, medical care and necessary social service.”



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

66

(PBH) atau biasa juga dikenal dengan sebutan advokat publik (public

defender). Tiadanya aturan hukum mengenai PBH menyulitkan pengabdi
bantuan hukum mendampingi kliennya yang notabene rakyat miskin. Kalau
sudah begini tentu rakyat miskin sulit mengakses terhadap suatu sistem
penyelesaian sengketa yang dapat dijangkau dan layak. Mereka tentu tidak
mampu membayar jasa advokat, jadi harapan mereka hanya pada pengabdi
bantuan hukum.

Sejak awal berdiri hingga sekarang public defender di Indonesia berdiri
sendiri-sendiri, tidak memiliki kewenangan yang jelas dan secara finansial
tidak didukung oleh negara. Kalau negara diwajibkan menyediakan jasa
advokat pada mereka yang tidak mampu seperti tercantum dalam KUHAP
sebagaimana diuraikan di atas, hendaknya negara pun bisa membiayai para
PBH ini sehingga mereka dapat melakukan tugas pendampingan dan
pembelaan terhadap rakyat miskin secara optimal.

Kondisi yang tidak jelas ini menyebabkan public defender di Indonesia sulit
berkembang dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan aparat
penegak hukum lainnya seperti advokat, jaksa, polisi, dan hakim. Karena
tiadanya aturan hukum yang mengatur mengenai PBH itulah yang pada
praktiknya menyebabkan mereka seringkali ditolak oleh hakim ketika mereka
mendampingi klien di muka persidangan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk
hambatan bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

Karenanya, kebutuhan yang sangat mendesak yang harus segera dilakukan
oleh pemerintah adalah segera menyediakan landasan yuridis bagi para PBH
guna mendorong terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat
khususnya rakyat miskin dan marjinal. Sehingga upaya pendampingan yang
dilakukan oleh PBH atau advokat publik selain dapat berjalan dengan baik,
cepat, dan efektif juga dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Konkritnya adalah merealisasikan UU Bantuan Hukum.

Diharapkan dengan adanya UU Bantuan Hukum, maka rakyat pencari
keadilan seperti rakyat miskin dapat memiliki akses terhadap keadilan
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dan juga dapat menjangkau mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai
dengan kondisinya. Pada akhirnya menimbulkan adanya persamaan hak
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Untuk perbandingan, model penguatan hukum dan bantuan hukumnya
sendiri bisa diperbandingkan dengan yang selama ini berjalan di negara
lain seperti Filipina, Bangladesh, Nepal, Ekuador, Afrika Selatan,
Thailand, Taiwan, dan Australia. Diharapkan dengan berkaca dari
pengalaman negara-negara lainnya dapat memberikan nilai tambah bagi
penerapan bantuan hukum secara cuma-cuma (free legal aid) bagi mereka
yang tidak mampu guna mewujudkan terciptanya akses terhadap keadilan
di Indonesia.

Selain adanya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu ada pula
pola bantuan hukum yang telah dijalankan sejak lama yaitu bantuan
hukum struktural (BHS). YLBHI bersama dengan 15 kantor LBH telah
mengembangkan pola BHS sejak lama. BHS adalah sebuah bentuk
bantuan hukum yang memusatkan pada kasus-kasus struktural. Artinya
adalah kasus tersebut menyentuh sendi-sendi kehidupan di masyarakat
secara luas yang apabila YLBHI dan kantor-kantor LBH melakukan
advokasi terhadap kasus struktural tersebut dapat memberikan dampak
positif tidak hanya kepada klien saja tetapi kepada masyarakat luas.

YLBHI juga menjalankan sebuah program yang disebut dengan bantuan
hukum berjalan (BHB) atau Mobile Legal Aid. Program BHB ini adalah
program jemput bola langsung ke daerah-daerah yang padat penduduk
miskin dan marjinal. Penduduk setempat diberikan pengetahuan singkat
mengenai hak-hak dasar warga negara yang patut mereka ketahui.
Penentuan daerah-daerah target didasarkan pada hasil penelitian terlebih
dahulu baik secara online (menelusuri dengan menggunakan media
internet) maupun melakukan survey langsung yang dilakukan oleh
paralegal YLBHI dan bertemu dengan tokoh masyarakat setempat untuk
berdiskusi mengenai masalah hukum yang kerap dialami warga.
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Dengan menjalankan program ini tentunya YLBHI semakin menunjukkan
kepeduliannya kepada rakyat miskin. YLBHI turut memastikan bahwa akses
terhadap keadilan bukan sekedar jargon belaka. Melalui program singkat
ini masyarakat menjadi lebih mengetahui hak-hak hukum mereka. Mereka
menjadi semakin awas terhadap setiap kebijakan pemerintah yang akan
berdampak bagi mereka. Masyarakat miskin dan marjinal yang awalnya
apatis dengan hukum dan segala kebijakan pemerintah setidaknya menjadi
lebih memiliki perhatian, terutama terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Diharapkan program inovatif BHB ini dapat dijalankan oleh 15 LBH di
daerah. Mengapa? Karena apabila program BHB ini dijalankan juga oleh
kantor-kantor LBH di daerah tentunya akan semakin menyebarkan nilai-
nilai yang baik (yang berpihak pada rakyat miskin dan marjinal) kepada
seluruh daerah di nusantara. Pengetahuan sedikit tentang hak-hak dasar
warga negara tidak menjadi monopoli warga Jakarta dan sekitarnya saja
tetapi warga miskin dan marjinal di berbagai pelosok daerah nusantara juga
menjadi tahu.

Ketiga, menjawab misteri kepekaan politik dan partisipasi masyarakat (the
mystery of political awareness and public participation).

Kepekaan politik, antara lain ditunjukan oleh Pemda dan DPRD Kota
Yogyakarta, yang secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat, seperti
Peraturan Daerah Nomor 26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
yang mengakui hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Peraturan Daerah ini mengatur penataan PKL di Yogyakarta.

Selanjutnya, salah satu masalah pokok yang dihadapi masyarakat miskin
adalah ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Bagi
masyarakat miskin, tidak mempunyai KTP, secara otomatis hak-hak hukum
susah diwujudkan. Dalam konteks ini, contoh baik dilakukan Pemda Kota
Bogor pada tahun 2006 mengeluarkan kebijakan berupa perubahan Perda
yang membebaskan biaya pembuatan KTP bagi pemula, keluarga miskin,
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dan penggantian KTP yang dilakukan dalam kurun waktu 14 hari setelah
KTP lama masa berlaku habis.10 Pemerintah di Kabupaten Jembrana juga
mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pembuatan KTP bahkan
mengeluarkan program KTP berhadiah, dengan melakukan pengundian
nomor KTP setiap bulan, dengan hadiah utama berupa 1 (satu) buah sepeda
motor Suzuki Smash.

Untuk akta kelahiran: Pemerintah Kota Solo telah menyediakan 4 ribu
formulir akta kelahiran gratis bagi warganya yang berusia 1 hari hingga 18
tahun yang belum memiliki akta. Pengadaan akta kelahiran gratis ini
bekerjasama dengan rumah sakit, rumah bersalin, dan PKK di tiap kelurahan.

Sebagai tambahan, sejumlah inisiatif mendorong keterlibatan masyarakat
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain dilakukan
dengan pembentukan koalisi-koalisi masyarakat sipil, seperti dalam proses
penyusunan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
dan UU Kewarganegaraan. Lembaga-lembaga yang bekerja melakukan
advokasi ini, antara lain Komnas Perempuan, LBH Apik, dan YLBHI.
Selanjutnya Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) merupakan sebuah koalisi
yang terlibat aktif dalam proses penyusunan UU Nomor 10/2004 yang
memberikan jaminan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan.

Keempat, belajar dari dari sejarah negara-negara maju (the missing lessons
of developed country history) dan menjawab misteri kegagalan reformasi
hukum (the mystery of legal reform failure).

Sampai batas ini, tentu saja kita merindukan percepatan terwujudnya keadilan
bagi semua orang: termasuk masyarakat miskin. Lagi: untuk mewujudkannya,
dibutuhkan figur yang mempunyai komitmen kuat, tegas, dan berani!

10 Lihat ketentuan mengenai Perubahan Perda Kota Bogor Nomor 12/2006 tentang Retribusi
Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan.  http://www.kotabogor.go.id/berita.php?isi=626&page=31.
diakses pada 01 Februari 2007.
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REKOMENDASI: BIDANG-BIDANG YANG MEMERLUKAN
DUKUNGAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Tabel berikut menjelaskan gambaran singkat bidang-bidang yang
membutuhkan dukungan akses terhadap keadilan.

BIDANG

PERLINDUNGAN

HUKUM

KESADARAN

HUKUM

KONSULTASI

DAN BANTUAN

HUKUM

URAIAN

Perlindungan Hukum

(legal protection) dapat

diupayakan melalui:

Ratifikasi dan

implementasi

konvensi-konvensi

Pembaruan

Konstitusi

Pengembangan

legislasi yang

responsif (tingkat

UU sampai dengan

Peraturan

Pelaksanaan)

Hukum Adat

Pengetahuan

masyarakat tentang

wahana dan cara

pemulihan hak-hak

yang dilanggar melalui

cara formal maupun

tradisional.

Pemberian bantuan

hukum tidak saja

merupakan

PELAKU KUNCI

Parlemen

Departemen Luar Negeri

Departemen Hukum dan HAM

Komnas HAM

Komisi Hukum Nasional

Biro-biro Hukum Departemen

Biro/Bagian Hukum Pemda dan

Balegda DPRD

Hakim

Majelis Adat

Pemuka masyarakat (pemuka

adat dan pemuka agama)

Organisasi Masyarakat Sipil

Departemen Hukum dan HAM

Departemen Pendidikan

Komnas HAM

Lembaga-lembaga bantuan

hukum

State Auxiliary Organ sebagai

karakter negara transisi (Komisi

HAM. Anti Korupsi dan Komisi

Pemilihan)

Pemda dan DPRD

Lembaga Swadaya Masyarakat

Departemen Hukum dan HAM

Asosiasi Profesi Advokat

Pengadilan
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penuntutan

tanggungjawab

lembaga bantuan

hukum swasta, tetapi

juga merupakan

tanggungjawab profesi

dari advokat sebagai

perwujudan prinsip

“Probono Publico”,

serta peran tokoh dan

aktifis masyarakat

yang diistilahkan

dengan “paralegal”.

Dukungan terhadap

efektifitas peran-peran

tersebut perlu

dukungan yang kuat

oleh negara.

Proses ajudikasi

meliputi penyidikan,

dan pemutusan untuk

membangun sebuah

proses yang

memudahkan

masyarakat untuk

mengupayakan

pemulihan hak-hak

yang dilanggar.

Sisgakum merupakan

kunci dalam

mendorong

akuntabilitas publik

dari key state actors,

mencegah impunitas,

mencegah bentuk-

bentuk ketidakadilan.

Kejaksaan

Kepolisian

Sistem pemasyarakatan

Pemda dan DPRD

Lembaga Swadaya Masyarakat

Perguruan Tinggi

Komunitas lokal

Pengadilan

Kejaksaan

Komnas HAM

Mekanisme ADR (Court Based

Mediation and Administrative

Type ADR, and Traditional

type ADR)

Kepolisian

Kejaksaan

Sistem kemasyarakatan

Perangkat penegak hukum

administrasi

Sistem penaatan nilai-nilai

tradisional.

AJUDIKASI

PENEGAKAN

HUKUM

(Criminal Justice

System)
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mempromosikan akses terhadap
keadilan dibutuhkan sebuah program pembaruan hukum yang konkrit di
Indonesia. Pembaruan hukum yang dimaksud bisa dilihat dalam tabel di
bawah ini:

IDEAL
Reformasi Konstitusi sebagai hukum dasar

Pembaruan sistem pendidikan hukum

Reformasi legislasi (skala prioritas,

harmonisasi, responsiveness, ketaatan

terhadap prinsip-prinsip HAM, Sustainable

Development, Good Governance, Gender)

Pembenahan institusi penegak hukum

(Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan)

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM

berat dan KKN sebagai ikhtiar pemulihan

kepercayaan masyarakat

Pengembangan kesadaran hukum dan

budaya hukum masyarakat

IKHTIAR SAAT INI
Pembaruan Legislasi

Pembaruan institusi Penegak

Hukum

Penegakan hukum kasus-

kasus korupsi (masih

dipersepsikan “tebang pilih”)

LSM

Media

Lembaga Donor (yang non-

tradisional)

DPR/DPD

DPRD Propinsi

DPRD Kota dan Kabupaten

Pengawasan

masyarakat madani

dimaksudkan untuk

mengembangkan

pressure from without

yang efektif untuk

membangun

akuntabilitas dari

penyelenggara negara.

Peranan Parlemen

adalah membentuk

legislasi yang mampu

merespon kebutuhan

masyarakat miskin

yang termarjinalkan.

PENGAWASAN

MASYARAKAT

MADANI

PENGAWASAN

PARLEMEN
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Sehubungan dengan masalah pembaruan hukum yang dimuat dalam tabel
di atas, dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan akses terhadap
keadilan khususnya bagi rakyat miskin dan marjinal dapat dilakukan
pembaruan-pembaruan seperti peningkatan kualitas lembaga peradilan
yang ada di Indonesia. Sistem demokrasi yang memberikan keadilan bagi
masyarakat dengan segala peraturan dan aturan hukumnya hanya dapat
berjalan apabila prinsip rule of law dijalankan dengan baik.

Prinsip tersebut harus dijunjung tinggi tidak hanya sebatas doktrin ilmu
hukum saja. Tanpa adanya penghormatan terhadap prinsip ini sulit rasanya
membayangkan terciptanya akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin
dan marjinal. Tanpa adanya hukum tidak akan ada lembaga demokrasi,
dan di sisi lainnya tidak akan ada keadilan tanpa adanya demokrasi. Oleh
karenanya prinsip rule of law dan demokrasi haruslah disejajarkan, berjalan
bersamaan seperti halnya dua sisi pada sebuah koin.

Untuk meningkatkan integritas dan kualitas lembaga aparat penegak hukum
(institusi hukum) maka salah satunya adalah dengan meningkatkan
mekanisme pengawasan. Ketika mekanisme pengawasan internal sudah
tidak lagi memberikan dampak pengaruh yang besar, haruslah dilakukan
mekanisme pengawasan dari luar (secara eksternal). Pembentukan lembaga-
lembaga (badan-badan) pengawasan eksternal adalah hal yang penting
untuk mengatasi lemahnya mekanisme pengawasan internal.

Tetapi, bagaimanapun juga pengawasan eksternal akan dapat berjalan
efektif, salah satunya apabila proses pemilihan anggota komisi tersebut
dapat merekrut orang-orang yang berkualitas dengan integritas yang tinggi
yang dapat diterima oleh publik. Karenanya, proses seleksi yang tertutup
dan eksklusif sudah tidak tepat lagi dijalankan. Faktor lainnya, pemerintah
haruslah mendukung keberadaan lembaga tersebut, mendukung jalannya
fungsi lembaga tersebut, termasuk dukungan finansial (keuangan). Contoh
lembaga pengawasan eksternal antara lain adalah Komisi Yudisial, sebagai
bentuk lembaga pengawasan eksternal dari korps Kehakiman; Komisi
Kejaksaan yang bertugas melakukan pengawasan kejaksaan dari luar; dan
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juga Komisi Kepolisian. Dari ketiga contoh tersebut hanya ada satu yang
terus menerus mengalami resistensi termasuk dari lembaga yang diawasinya,
yaitu Komisi Yudisial.

Hingga saat ini Komisi Yudisial terus dilumpuhkan dengan berbagai cara
hingga yang baru-baru ini terjadi adalah pemangkasan tugas dan fungsi
Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Lemahnya komisi yang satu
ini tentu membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga
Kehakiman semakin menurun saja. Konflik yang berkepanjangan antara
Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial hanya menurunkan citra kedua
lembaga ini.

Banyaknya pembentukan lembaga pengawasan eksternal, tentu positif jika
dijalankan dengan baik. Namun, seringkali membuat satu sama lain
mengalami overlapping dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga-
lembaga ini seringkali tidak berdaya dalam menjalankan tugasnya dan
kurang percaya diri menghadapi kekuatan yang lebih besar, yang artinya
adalah bahwa hasil kerja mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat
yang menginginkan terjadi proses reformasi.11 Kita perlu merestrukturisasi
keberadaan seluruh lembaga ini dalam rangka mendefinisikan ulang batasan
tugas dan kewenangan mereka masing-masing.

Dengan cara seperti ini akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja
setiap lembaga yang ada. Terlebih lagi dengan banyaknya lembaga-lembaga
yang ada tentu membebani anggaran negara. Terhitung sejak tanggal 30
Mei 2005, Indonesia memiliki 40 lembaga atau komisi atau badan dengan
fungsi pengawasan, baik sebagai bagian dari sistem peradilan ataupun
sebagai bagian kewenangan administratif Presiden. Komisi-komisi ini, tak
pelak, harus bekerja keras untuk meraih kepercayaan publik!

***

11 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, “Membangun Paradigma Hukum dari Akar
Rumput”, Newsletter Vol. 4 No. 5, Januari-Februari 2005, hlm. 10.
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Sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, kemiskinan
merupakan masalah sosial yang berat sangat bagi negara Indonesia. Krisis
ekonomi nasional tahun 1997, telah mengakibatkan peningkatan jumlah
penduduk miskin di Indonesia. Krisis ekonomi sekaligus telah memicu
berbagai permasalahan sosial-politik muncul ke permukaan sehingga krisis
meluas menjadi bersifat krisis multidimensional. Isu demokrasi,
kemiskinan, dan ketidakadilan (injustice) meruak menjadi tema sentral
dalam wacana pembangunan di Indonesia dewasa ini.

Sekalipun terjadi reformasi pemerintahan Indonesia, jumlah penduduk
miskin belum berkurang secara signifikan, bahkan mengalami peningkatan.
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 jumlah penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 35,2 juta jiwa atau 15,8
persen dari total populasi penduduk Indonesia. Bulan Maret 2006, jumlah
penduduk miskin meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen dari
total populasi. Kemiskinan terbesar berada di wilayah pedesaan dan sektor
pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia (63,41 persen) menetap di
wilayah perdesaan.1 Kemiskinan pedesaan terjadi sebagai akibat dari
semakin melemahnya akses masyarakat desa atas sumber daya alam dan
pertanian yang menjadi basis kehidupan ekonominya.

Peningkatan angka kemiskinan sebagai akibat dari pengucilan maupun
pelemahan akses masyarakat terhadap sumber daya kehidupannya

BAB IV
KELOMPOK KERJA 2

HAK KEPEMILIKAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

1 Biro Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik, No. 47/IX/1 September 2006.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

78

merupakan penyebab utama dari proses pemiskinan yang terjadi di
Indonesia. Penyebab utama tersebut mengartikan bahwa kemiskinan
Indonesia lebih tepat dimaknai sebagai kemiskinan struktural, yang akar
masalahnya adalah kebijakan pembangunan. Induk dari akar masalah
ini adalah paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan
pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan ekonomi.

Penerapan paradigma pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan
mengedepankan penanaman modal asing dan pinjaman hutang sebagai
penggerak utamanya -bukan menumbuhkan kemampuan permodalan
dalam negeri- secara sistematik telah memotong akses-akses masyarakat
terhadap pemanfaatan sumber daya. Pengalihan pengelolaan sumber daya
alam dari tangan masyarakat kepada penanaman modal justru mendapat
legitimasi melalui negara (pemerintah) dalam bentuk penciptaan
perangkat-perangkat hukum dan perundang-undangan sebagai strategi
perlindungannya. Menyangkut hak-hak kepemilikan (property rights) oleh
masyarakat atas tanah/lahan, sumber daya hutan, sumber daya air, lautan,
serta udara, hanya diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan
negara (pemerintah). Pengakuan hak-hak kepemilikan rakyat semakin
ditiadakan lima tahun terakhir ini terutama sejak pemerintah
menggencarkan privatisasi melalui penjualan perusahan-perusahaan milik
negara dan melegalkan privatisasi hak-hak pengelolaan sumber daya alam
kepada berbagai perusahaan nasional dan multinasional (multinational

corporation).

Pengaturan negara atas asas pemerataan dan distribusi manfaat ekonomi
atas sumber daya alam semakin mengerdil maknanya dalam paradigma
pembangunan. Pajak-pajak dan subsidi yang dibayarkan oleh sektor-
sektor swasta atas eksploitasi sumber daya alam, secara nyata sedikit
sekali memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas kehidupan
ekonomi dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 33 UUD 1945. Dampak yang meluas justru pemiskinan bagi sebagian
besar masyarakat Indonesia.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

79

Perbaikan-perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan pengurangan
jumlah kemiskinan semakin sulit dilaksanakan karena ketimpangan struktur
ekonomi tersebut juga berkolerasi dengan sistem politik dan birokrasi
hukum yang mengikuti kepentingan pasar bebas. Produk-produk
perundang-undangan dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan hak-
hak kepemilikan, secara umum justru memberikan kontribusi besar bagi
pembentukan perlindungan hukum yang lebih mengedepankan kepentingan
investasi. Produk-produk hukum yang melandasi pengaturan hak
kepemilikan atas sumber daya alam diluncurkan berdasarkan logika
kepentingan kekuasaan negara yang dipengaruhi oleh tuntutan maupun
desakan dari kepentingan para pemilik modal, negara investor, atau badan
moneter dunia.

Kecondongan hukum yang lebih mengedepankan kepentingan swasta dan
modal asing merupakan dampak dari tuntutan liberalisasi ekonomi dan pasar
bebas. Sulit memungkiri bahwa produk-produk hukum tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengaruh-pengaruh kepentingan dan
intervensi oleh badan-badan finansial dunia dan internasional. Kerugian
terbesar pada masyarakat bukan semata-mata semakin tersingkirnya mereka
dari pembelaan hukum dan legalitasnya. Namun lebih jauh lagi, masyarakat
dicerabut dari asas nilai sosial penghidupannya.

Bagi liberalisasi ekonomi dan pasar bebas, kepemilikan (property)
merupakan nilai ekonomi dalam bentuk komoditas semata. Namun bagi
masyarakat, kepemilikan mengandung nilai ekonomi dan sekaligus nilai
sosial yang mengikat dirinya. Tanah bagi petani mengandung makna sosial
sebagai nilai jatidirinya dalam kehidupan pedesaannya; hutan bagi
masyarakat adat merupakan pondasi yang mengikat keseluruhan makna
dan kehidupan komunitasnya; demikian juga dengan lautan bagi komunitas
nelayan; maupun bagi komunitas atau lapisan masyarakat lainnya. Setiap
komunitas mempunyai keterikatan nilai-nilai sosial-ekonomi dalam bentuk
ikatan komunal dan individual terhadap kepemilikan yang menjaga
keberlangsungan kehidupan mereka; yang secara praktis menjadi jaringan
pengaman sosial mereka dari perangkap kemiskinan.
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Sebagaimana dijelaskan di atas, bagian ini ditulis dalam konteks
kecondongan hukum pada liberalisme dan ketercerabutan masyarakat dari
nilai-nilai sosial-ekonomi atas hak-hak kepemilikannya, dan kemiskinan
struktural sebagai dampaknya. Bagian ini selanjutnya akan mengulas
penerapan maupun dilema hak-hak kepemilikan di Indonesia berikut
kerangka hukum yang melandasinya. Sistematika penulisan terbagi atas
penjelasan keadaan hak-hak kepemilikan di Indonesia pada masa lalu dan
masa sekarang berikut problema yang menyertainya, dan pada bagian akhir
akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasi.

ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005
berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun terlihat adanya kecenderungan
menurun pada periode 2000-2005 (Tabel 1). Pada periode 1996-1999
jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis
ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada
tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen
menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002
terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari
47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996-20052

TAHUN

1996

1998

1999

2000

2001

Jumlah Penduduk Miskin
Kota
  9,42

17,60

15,64

12,30

  8,60

Desa
24,59

31,90

32,33

26,40

29,30

Kota+Desa
34,01

49,50

47,97

38,70

37,90

Persentase Pendududuk Miskin
Kota
13,39

21,92

19,41

14,60

 9,76

Desa
19,78

25,72

26,03

22,38

24,84

Kota+Desa
17,47

24,23

23,43

19,14

18,41

2 Biro Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik, No. 47/IX/1 September 2006.
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Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43
persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan
jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3
juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun
2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun
2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Februari 2005 – Maret 20063

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 meningkat
menjadi 39,05 juta (17,75 persen). Perbandingan dengan penduduk miskin
pada bulan Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen),

Perkotaan

Februari 2005

Maret 2006

Perdesaan

Februari 2005

Maret 2006

Kota+Desa

Februari 2005

Maret 2006

Jumlah
penduduk

miskin (juta)

Persentase
penduduk

Miskin
Daerah/Tahun

Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln)
Bukan

Makanan
Total

Daerah/Tahun
Makanan

46 807

48 797

33 245

28 076

38 036

38 228

103 992

126 527

  84 014

103 180

  91 072

114 619

12,40

14,29

22,70

24,76

35,10

39,05

150 799

175 324

117 259

131 256

129 108

152 847

11,37

13,36

19,51

21,90

15,97

17,75

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Februari 2005 dan Maret 2006.

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

2002

2003

2004

2005

  13,30

12,20

11,40

12,40

25,10

25,10

24,80

22,70

38,40

37,30

36,10

35,10

 14,46

13,57

12,13

11,37

21,10

20,23

20,11

19,51

18,20

17,42

16,66

15,97

3 Ibid
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berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta.
Pertambahan penduduk miskin di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi
dari pada daerah perkotaan. Selama periode Februari 2005-Maret 2006,
penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,06 juta, sementara
di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang (Tabel 2). Persentase
penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak
berubah. Pada bulan Februari 2005, sebagian besar (64,67 persen)
penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Pada bulan Maret 2006
persentase ini turun sedikit menjadi 63,41 persen.

Garis merah utama yang dapat diasumsikan adalah pergantian rezim
penguasa di Indonesia belum mampu menyelesaikan penyebab-penyebab
kemiskinan yang berakar pada perampasan hak-hak milik masyarakat.
Periode pergantian rezim kekuasaan di Indonesia, dari era Presiden
Soekarno (Orde Lama) hingga ke masa pemerintahan Orde Baru (1967-
1997) yang dikendalikan secara militeristik oleh Presiden Soeharto, hingga
ke era reformasi (1998-sekarang) yang ditandai kepemimpinan Presiden
B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga ke
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemiskinan merupakan problema
sentral yang selalu dikalahkan oleh persaingan isu politik elitis.
Pengurangan kemiskinan lebih ditempuh dengan strategi konvensional
seperti pemberian subsidi, pemberian kredit kecil, dan berbagai model
charitas lainnya.

Kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan struktural dimana sistem
ekonomi-politik negara justru berperan sebagai mengambilalih hak-hak
kepemilikan rakyat yang diserahkan pengelolaanya kepada para investor-
investor internasional. Guna melindungi kepentingan investasi asing itu,
maka produk-produk hukum berkecenderungan membela kepentingan
dan keamanan penanaman modal. Maka anatomi terpenting dari konflik
kepemilikan adalah rakyat versus negara dimana negara sebagai pelaku
kejahatan dari perampasan itu. Dalam konteks inilah latar belakang
kemiskinan menjadi penting dalam memahami logika sistem kepemilikan
di Indonesia.
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SISTEM HAK KEPEMILIKAN DI INDONESIA

Konsep kepemilikan pada awalnya dipahami dalam konteks sumber daya
alam, seperti lahan/tanah, sumber daya hutan, air, mineral, dan udara.
Penggunaan terminologi kepemilikan (property) hingga kini berkembang
tidak terbatas pada bentuk kebendaan (physical things), tetapi juga
mencakup hal di luar kebendaan seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
kesetaraan jender, dan lain-lainnya. Hak (rights) atas kepemilikan
merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi negara atas kepemilikan
individu (individual property rights) dan komunal (communal rights).

Sejarah hak kepemilikan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan
persoalan tanah. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah merupakan
faktor kehidupan yang vital. Tanah bukan hanya merupakan faktor
produksi dalam arti ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial,
politik, budaya, bahkan mempunyai arti religius. Dari pemahaman ini,
maka dapat dimengerti kenapa dalam konflik-konflik pertanahan, rakyat
dengan gigih mempertahankannya bahkan sampai mengorbankan
nyawanya. Konteks tersebut membuat konflik pertanahan merupakan
salah satu masalah utama negara maupun perusahaan swasta versus
masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, hak kepemilikan atas tanah di Indonesia dapat dibagi
dalam 3 sistem hukum yaitu:

1. Hak milik yang berdasarkan pada sistem hukum adat. Merujuk pada
Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang
berdasarkan kepada kekerabatan, suku dan desa di seluruh kepulauan
nusantara mempunyai hak pembagian asli baik individu maupun
untuk kelompok, yang dalam istilah hukum disebut Hak Ulayat
(beschikkingrecht). Hak perorangan dan kelompok dapat dibagi
menjadi tiga yaitu (1) hak pakai asli perorangan; (2) hak komunal
desa; dan (3) hak pertuanan.
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2. Hak milik yang berlandaskan pada hukum Barat/Eropa. Dalam sistem
hukum Barat/Eropa, hak kebendaan yang paling penting adalah hak
milik. Sebagai hak yang bersifat absolut, hak milik merupakan hak
yang paling luas dan mencakup yang dapat dimiliki oleh seseorang,
tetapi dengan pembatasan-pembatasan oleh UU. Konsep hak ini secara
nyata terdapat dalam UU Agraria tahun 1870. UU Agraria merupakan
sistem hukum tanah pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia.
Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa negara memiliki semua hak atas
tanah (staat domein) yang diperoleh dari penerapan asas domein

verklaring. Pada masa tersebut, rakyat dibagi atas tiga golongan: (1)
Eropa; (2) Timur Asing; dan (3) Bumiputera. Bagi golongan Eropa dan
Timur Asing diperbolehkan mempunyai eigendom (hak milik) atas
tanah, sebaliknya untuk rakyat pribumi hanya diakui sebagai pemegang
agrarisch eigendom (hak pakai adat asli bangsa Indonesia).

3. Hak milik yang diatur dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1960, yakni
sebuah konsep hak milik yang dapat diartikan sebagai perpaduan
konsep hak dalam hukum adat dengan hak dalam hukum barat.4

Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Rakyat: Era Orde Lama

Dalam era pemerintahan Soekarno, setelah kemerdekaan Indonesia tahun
1945, semangat anti-imperialisme dan kolonialisme merupakan bahasa
politik yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Kepentingan utama dari semangat ini adalah melindungi kekayaan alam
dan milik rakyat Indonesia dari eksploitasi para kapitalis; yang berimplikasi
bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sepenuhnya diharapkan tumbuh
dari kekuatan rakyatnya sendiri. Pendirian politik anti-imperialisme ini
secara nyata menolak tawaran-tawaran investasi modal asing dan sekaligus

4 Lebih jelasnya lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UU Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Jambatan, Jakarta, 2005 (edisi revisi). Lihat juga Iman Soetiknjo,
Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1983; serta A.P. Parlindungan, ‘Keterpaduan dan Sinkronisasi Hukum
Agraria dalam Menunjang Pembangunan Indonesia’, dalam A. P. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum
Agraria serta Land Reform, Mandar Maju, Bandung,1989.
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menolak tawaran-tawaran pinjaman hutang dari negara-negara yang
dipandang imperialis seperti Inggris dan Amerika. Dalam konteks perang
dingin, pendirian politik anti-imperialisme seolah-olah mengisyaratkan
sepenuhnya bahwa Indonesia lebih memihak kepada Uni Soviet
dibandingkan ke Amerika.

Dalam semangat melindungi kekayaan alam Indonesia untuk sepenuhnya
kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 33 UUD 1945), suatu konsensus
politik dicapai antara tiga kekuatan utama politik di Indonesia yakni
golongan nasionalis, komunis, dan Islam. Perimbangan pemikiran dari
masing-masing pemain besar politik nasional ini melahirkan kesepakatan
bahwa Indonesia membutuhkan suatu UU yang lebih memihak pada
kepentingan rakyat (pro-poor). Kesadaran penting yang melatar-
belakanginya adalah kemiskinan mayoritas masyarakat Indonesia yang
berakar pada ketimpangan-ketimpangan terhadap akses-akses sumber daya;
dan di sisi lain, keberagaman hukum-hukum adat membutuhkan suatu
UU yang bersifat payung nasional. Visi inilah yang melahirkan kesepakatan
pembuatan UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa UUPA bersifat merangkum
kepentingan dari semua untuk semua demi Bangsa Indonesia.

Pembuatan UU yang pro-rakyat atau neo-populis ini mengakhiri dualisme
hukum agraria yang ada di Indonesia, yakni Hukum Tanah Barat yang
didasarkan pada Kitab UU Hukum Perdata dan Hukum Tanah Adat yang
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk asli (adat) Indonesia.

Tujuan pokok dari diundangkannya UUPA adalah: (i) meletakkan dasar-
dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan
rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur; (ii) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (iii) meletakkan dasar-dasar
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya.
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Konsep “agraria” mengandung dua unsur yang saling berkaitan satu sama
lain, yakni kekayaan alami dan kehidupan sosial. Kekayaan alami mencakup
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau disebut
sebagai obyek agraria, sementara kehidupan sosial merupakan tatanan
masyarakat yang ada di atas muka bumi atau disebut sebagai subyek
agraria. Tanah memiliki posisi yang sentral dalam konsep agraria karena
tanah mewadahi keseluruhan kekayaan alami dan kehidupan sosial yang
ada di atasnya.5

Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap
relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan
rakyat. Cita-cita ini ditunjang oleh tiga konsep dasar dalam UUPA:

1. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah
hukum adat;

2. Eksistensi dan wewenang Negara sebagai organisasi tertinggi bangsa
dinyatakan dalam Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan
ruang angkasa sebagai penjabaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

3. Pelaksanaan program Land reform.

Pengembalian dasar pengaturan hukum agraria kepada hukum asli
Indonesia terdapat dalam Pasal 5 UUPA, bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur hukum pada hukum agama.

UUPA juga memberikan banyak pembatasan bagi pelaksanaan hukum adat,
yakni pertama, di bawah kendali Hak Menguasai Negara (HMN) dilakukan

5 MT. Felix Sitorus, “Kerangka dan Metode Kajian Agraria”, Dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol.
9, No. 1, April 2004, hlm. 113.
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penyederhanaan atas pluralitas atau keberagaman hukum asli yang banyak
tersebar di wilayah Indonesia. Belum dilakukan langkah-langkah konkrit
untuk menggali hukum adat tersebut yang sesungguhnya dinyatakan oleh
UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional. Kedua, Pelaksanaan hukum
adat yang lokal itu tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi. Hukum adat di suatu daerah tidak lagi dominan
dan mandiri. Jika UU dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi bersikap
bertentangan dengan hukum adat tersebut, maka perundang-undanganlah
yang berlaku.

Menurut pakar agraria Boedi Harsono, kewenangan yang ada dalam HMN
“bersifat publik semata, berbeda benar dengan hubungan hukum yang
bersifat pemilikan antara negara dan tanah menurut domein-verklaring.”6

Penguasaan oleh negara hanya terjadi karena Negara Republik Indonesia
sebagai entitas politik yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia mendapat
pelimpahan wewenang di bidang agraria untuk menjalankan apa yang
disebut dengan “hak bangsa”.7

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah negara tidak memiliki tanah dan
seluruh kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia; negara hanya
menguasai untuk kemudian mengatur pemanfataan dan penggunaannya
untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa. Kesimpulan tersebut sekaligus
menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada tanah atau kekayaan alam
apapun yang tidak ada pemiliknya maupun penguasanya. Berdasarkan
konstitusi, pemiliknya sudah jelas, yakni seluruh rakyat Indonesia.

Penguasa menurut konsepsi HMN dibagi menjadi dua jenis. Penguasa tanah
dan kekayaan alam lainnya yang pertama adalah pihak-pihak yang telah
diberikan hak tertentu, seperti: hak milik, hak guna, hak kelola, hak pakai,
dan sebagainya. Penguasa kedua adalah negara, yang menguasai seluruh
tanah dan kekayaan alam lainnya yang belum diberikan hak tertentu kepada

6 Op.Cit., Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 1995, hlm. 211.
7 Mengenai “hak bangsa” ini dalam UUPA 1960 dinyatakan pada Pasal 1. Pada bagian ‘Penjelasan

UUPA 1960’ (Penjelasan Umum II) dikatakan bahwa hubungan hukum yang timbul akibat “hak bangsa”
ini bersifat abadi selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama
kekayaan alam yang di-hak-i itu pun masih ada.
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warga negara atau badan-badan hukum yang sah dan layak untuk
memperoleh hak tersebut. Dari cara pandang hukum penguasaan oleh
negara maka dimunculkan konsep “tanah negara”.

Pembedaan hak atas tanah dalam sistem pemilikan dan penguasaan
sumber-sumber agraria menurut UUPA dibedakan menjadi dua kategori:
(1) semua hak yang diperoleh langsung dari Negara, disebut hak primer;
(2) semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan
pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua kategori hak atas
sumber-sumber agraria tersebut, pada umumnya mempunyai persamaan
yang mengatur bahwa pemegangnya berhak untuk menggunakan sumber-
sumber agraria yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk
mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian yang mengatur
satu pihak memberikan hak sekunder pada pihak lain. Dalam Pasal 16
UUPA dapat ditemukan jenis-jenis hak atas tanah sebagai hak primer

dan hak sekunder tersebut.

Tabel 3. Jenis-Jenis Hak Menurut UUPA 19608

8 Onghokham Istitute, “Property Rights dan Perubahan Pola Penguasaan Tanah di Indonesia
dalam Tinjauan Sejarah” (paper tidak diterbitkan).

9 Dalam UUPA 1960, tidak disebutkan adanya Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan pada dasarnya
adalah hasil konversi dari hak-hak penguasaan atas Tanah Negara oleh lembaga-lembaga dan instansi
pemerintah serta badan usaha milik pemerintah yang telah ada sebelum UUPA terbit, yang dalam
prakteknya tidak hanya dipergunakan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan hasil konversi
untuk tanah-tanah dengan hak penguasaan yang telah ada sebelum UUPA 1960 terbit adalah Hak
Pakai. Dengan demikian, Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang sejenis dengan Hak Pakai hasil
konversi. Mengenai pengaturan tanah dengan Hak Pengelolaan lihat Peraturan Menteri Agraria Nomor
9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan
tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Keberadaan Hak Pengelolaan dalam sistem hukum agraria Indonesia
kemudian dikukuhkan dengan terbitnya UU Nomor 16/1985 tentang Rumah Susun. Karena itu, di sini
Hak Pengelolaan dimasukan juga sebagai bagian dari hak atas tanah “yang utama”.

Jenis Hak
1. Hak-hak  atas Tanah yang

utama (primary titles)

Bentuk-bentuk hak
Hak Milik

Hak Guna Bangunan

Hak Pakai

Hak Pengelolaan9

Hak Guna Usaha

Hak Membuka Tanah dan Memungut

Hasil Hutan
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Dari keseluruhan hak menurut UUPA 1960, hanya hak milik (HM) yang
bersifat mutlak. Hak-hak lainnya bersifat tidak mutlak; hak-hak yang dibatasi
oleh ketentuan pemberian hak dalam jangka waktu tertentu dan bersifat
bukan kepemilikan, melainkan hanya penguasaan. Sedangkan hak milik
adalah hak yang menunjuk pada kepemilikan atas tanah yang merupakan
hak turun-temurun (tidak ada batas waktu penguasaan). Hak-hak di luar
hak milik, secara formal juga ditegaskan peruntukannya ketika hak tersebut
diterbitkan; sedangkan pembatasan pemanfaatan tanah hak milik hanya
merujuk kepada pengaturan tata ruang saja.

Hak milik dapat diberikan kepada siapa saja, laki atau perempuan, selama
orang tersebut merupakan warga negara Indonesia. Hak milik juga dapat
diberikan kepada badan-badan hukum tertentu sepanjang memenuhi
persyaratan yang ditentukan.10 Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna
Bangunan (HGB) dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di In-
donesia. Hak Pakai dapat diberikan kepada departemen, lembaga pemerintah
non-departemen dan pemerintah daerah, lembaga keagamaan dan sosial,
maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum
asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia serta perwakilan negara asing
dan perwakilan badan internasional.11

10 Misalnya, Bank Negara, Koperasi, Lembaga-lembaga keagamaan, dan Badan-badan Sosial.
Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 38/1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat
Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

11 Mengenai tata cara pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai, lihat Peraturan Pemerintah Nomor
40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas Tanah.

2. Hak-Hak atas Tanah “yang

sekunder” (secondary

titles)

3. Hak Atas Air dan Ruang

Angkasa

4. Hak Jaminan atas Tanah

· Hak Sewa

· Hak Usaha Bagi Hasil

· Hak Menumpang

· Hak Gadai

· Hak Guna Air

· Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan

· Hak Guna Ruang Angkasa

· Hak Tanggungan

Sumber: UU Nomor 5/1960.
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Hak pengelolaan hanya dapat diterbitkan untuk instansi-instansi
pemerintah dan badan-badan hukum milik pemerintah. Menurut
Parlindungan, “hakekat dari Hak Pengelolaan adalah pelimpahan (terbatas)
dari wewenang keagrariaan (sekarang pertanahan) yang ada pada
pemerintah pusat dan terkenal dengan istilah HMN kepada daerah-daerah
otonom, lembaga pemerintahan, departemen, dan perusahaan-perusahaan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah”.12

HGU diterbitkan untuk jenis-jenis penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha
komersial di bidang pertanian, perkebunan, perikanan/pertambakan, dan
peternakan. Sedangkan HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan diberikan
untuk beberapa kepentingan lainnya, seperti untuk kepentingan kebutuhan
pembangunan sarana perumahan, fasilitas militer, sarana pariwisata,
fasilitas umum, dan sebagainya.

Tabel 4. Jenis-jenis Hak atas Tanah “yang Utama” dan Sifatnya13

12 A.P. Parlindungan, ‘Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan menurut Sistem UUPA’, dalam Bunga
Rampai Hukum Agraria serta Land reform, Bagian III, A. P. Parlindungan, Mandar Maju, Bandung,
1994, hlm. 344. Lihat juga catatan kaki nomor 99 di muka.

13 Op.cit.

NO.
1.

2.

3.

JENIS HAK
Hak Milik (HM)

Hak Guna Bangunan

(HGB)

Hak Guna Usaha (HGU)

SIFAT
Mutlak, terkuat

Turun-temurun/bisa diwariskan

Dapat dijadikan jaminan utang

Dapat dialihkan

Dapat dibebankan Hak Tanggungan

Berjangka waktu (30 tahun dan dapat

diperpanjang 20 tahun berikutnya)

Dapat dialihkan

Dapat dijadikan jaminan utang

Dapat dibebankan Hak Tanggungan

Berjangka waktu (25 tahun dan dapat

diperpanjang 25 tahun berikutnya)

Dapat dialihkan
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Seluruh tanah-tanah dengan hak-hak yang terutama itu (HM, HGU, HGB,
dan HP), kecuali Hak Pengelolaan, dapat dialihkan haknya kepada pihak
lain, dijadikan jaminan untuk peminjaman uang di bank, dan pada
prinsipnya dapat dibebankan Hak Tanggungan di atasnya.15

Berakhirnya Pro-Rakyat: Kemunculan Rezim Orde Baru

Namun sebelum cita-cita UUPA dapat diterapkan, terutama penataan
nasional melalui reforma agraria, tahun 1965 terjadi gerakan kudeta
kekuasaan yang mengakhiri kepemimpinan Soekarno yang diambilalih oleh
Soeharto. Strategi pertama yang ditempuh oleh pemerintahan Orde Baru
adalah pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI),
pengendalian dan pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul
sehingga partai-partai politik dilebur menjadi tiga partai dan pembuatan
serikat-serikat buruh dan petani yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah.
Berbeda dengan semangat pendahulunya yang anti-imperialisme, Soeharto
justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk
mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kedatangan modal
merupakan titik-balik dari semangat “hukum pro-rakyat” menjadi “hukum
pro-kepentingan investasi dan modal asing”.

Pembalikan hukum itu ditempuh melalui bukan dengan meniadakan UUPA,
tetapi dengan membangun tafsir HMN sebagai ‘negara adalah pemilik satu-

14 Lihat Pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Nomor 4/1996.
15 Mengenai obyek-obyek Hak Tanggungan lihat Pasal 4 UU Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan

atas Tanah berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

4. Hak Pakai (HP) Berjangka waktu (25 tahun dan bisa

diperpanjang  25 tahun berikutnya)

Bisa dialihkan

Bisa dijadikan jaminan utang

Dapat dibebankan Hak Tanggungan

dengan catatan-catatan tertentu14

Sumber : Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak atas tanah yang terdapat dalam

UU Nomor 5/1960.
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satunya tanah (agraria)’. Dengan cara ini, kepemilikan rakyat menjadi relatif
dan naif, sehingga jika tanah dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah
berkeinginan menyerahkan tanah tersebut ke pihak tertentu, maka asas
keadilan hukum yang berlaku adalah masyarakat harus menyerahkannya
dan proses keadilan ditafsirkan sudah ditempuh jika sudah memberikan
ganti-rugi kepada pemilik sebelumnya. Namun ganti rugi itu jauh lebih
kecil dari nilai komersil lahan tersebut. Jika masyarakat memprotes maka
argumentasi yang disampaikan adalah bahwa pengorbanan itu wajar demi
pembangunan Indonesia. Jika tetap memprotes maka tuduhan ‘anti-
pembangunan’ atau ‘anti-pemerintah’ dapat dicapkan yang identik dengan
intimidasi dan pemenjaraan.

Namun dalam pelaksanaannya oleh Orde Baru, HMN dapat dilimpahkan
pemerintah pusat yang dalam beberapa hal kepada pemerintah daerah.
Dasar kewenangan utama untuk menjalankan pengaturan agraria menurut
konsepsi HMN ada di tangan pemerintah pusat.16 Dalam pelaksanaan-
pelaksanaan selanjutnya, konsep HMN dipraktikkan nyaris serupa dengan
asas domein verklaring dalam hukum agraria kolonial. Padahal
sesungguhnya konsep HMN didasari oleh keinginan untuk menghapuskan
asas domein verklaring. Prinsip domein verklaring menyatakan bahwa
semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak
eigendom-nya (hak miliknya) adalah milik negara (landsdomein).17

Kenyataan dari prinsip tersebut adalah negara yang memiliki tanah -yang
bertolakbelakang dengan konsep HMN.18

16 Dalam UUPA 1960 sangat tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah
pemerintah pusat. Disebutkan dalam ‘Penjelasan UUPA 1960’: ‘Soal agraria menurut sifatnya dan pada
azasnya merupakan tugas pemerintah pusat’ (penjelasan Pasal 2).

17 Asas Domein Verklaring ini tercantum dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit.
18 Sebagaimana ditegaskan dalam UUPA 1960, HMN tidak bertujuan untuk melanjutkan prinsip

domein-verklaring. Namun dalam praktiknya selama ini, penerapannya mendekati cara bekerjanya
prinsip domein-verklaring. Penyebabnya adalah ketika penyelenggara negara yang diberi wewenang
untuk menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya itu tidak memperoleh kontrol yang memadai dari
rakyat, maka tanah-tanah Negara lebih banyak dimanfaatkan bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi
lebih untuk keuntungan segelintir orang saja. Seringkali pula, konsep Tanah dan/atau Hutan Negara
ini dipakai untuk menegasi hak-hak atau penguasaan fisik atas tanah oleh seseorang atau sekelompok
orang yang jika ditelusuri sejarahnya memang lebih berhak untuk memperoleh hak menguasai ketimbang
pihak lain yang baru memperoleh hak setelah diberikan oleh pemerintah yang berkuasa yang menjadi
wali dari Negara selaku pemegang kewenangan HMN. Mengenai tinjauan kritis terhadap konsep Hak
Menguasai Negara, lihat Fauzi dan Bachriadi, “Hak Menguasai dari Negara”, Kertas Posisi KPA, KPA,
Bandung, 1989.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

93

Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Investor: Era Orde Baru

Melalui pembalikan asas hukum HMN, sistem kepemilikan pada masa
pemerintahan Orde Baru mengalami perombakan yang fundamental.
Meskipun secara yuridis formal Orde Baru tidak menghapuskan UUPA,
tetapi melalui paradigma hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a

tool of social engeneering), Orde Baru memproduksi hukum baru yang
seolah-olah merupakan bentuk operasionalisasi atas UUPA. Melalui
memanipulasi HMN yang diatur dalam UUPA, Orde Baru menerbitkan
UU Nomor 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
(selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan),
UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,
UU Nomor 1/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan
(selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya
Air).

Pengaturan atas kebijakan agraria selanjutnya dilakukan secara sektoral
melalui yuridiksi berbagai institusi negara seperti sektor kehutanan diatur
oleh Departemen Kehutanan, sektor pertambangan dan mineral di bawah
Departemen Pertambangan, sektor pertanahan di bawah Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan sebagainya. Institusi sektoral ini juga
memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hak-hak kepemilikan terhadap
individu atau lembaga bisnis dalam pengelolaan sumber daya alam yang
selanjutnya banyak menimbulkan konflik-konflik agraria dan sumber
daya alam di Indonesia.

Strategi yuridiksi ini memutus secara strategis acuan hukum hak-hak
kepemilikan ke induk utamanya yakni UUPA sebagai payung hukumnya,
terutama dalam menafsirkan konflik-konflik yang dimunculkannya.
Secara sekilas seolah-olah terlihat bahwa konflik adalah bersifat sektoral,
tetapi kenyataannya tidak demikian. Konflik-konflik agraria, baik di
perkotaan dalam bentuk penggusuran-penggusuran pemukiman kumuh,
maupun pengambilan lahan-lahan milik petani di pedesaan, sebenarnya
berakar pada problematik hukum yang sama, yakni tertutupnya peluang
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mengembalikan kewibawaan UUPA ke dalam tata peradilan yang
sepenuhnya mengakui atau mendaulat sumber daya agraria ke dalam
pengertian negara Indonesia sebagai negara hukum - bukan negara
kekuasaan. Namun pada praktiknya, Orde Baru adalah pemerintah dalam
bentuk negara kekuasaan.

Kekuasaan yang diperkeras dengan resolusi konflik yang mengedepankan
pendekatan kekerasan merupakan kenyataan yang sulit dipungkiri dari
watak pemerintahan Orde Baru. Bentuk-bentuk penggunaan kekerasan
di satu sisi dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan pembangunan,
tetapi di sisi yang lain, watak kekerasan Orde Baru mendapat penantang
baru pergerakan sosial melalui dimensi hak asasi manusia (HAM) yang
menjadi perangkat penting dalam menguakkan konflik-konflik rakyat
dengan negara -ketika hukum absen atau lumpuh memberi perlindungan
keadilan bagi masyarakat. Pendampingan maupun advokasi rakyat yang
dengan cerdik mengkombinasikan isu-isu HAM dengan litigasi hukum
dalam fomat gerakan sosial berbasis serikat-serikat atau organisasi-
organisasi rakyat merupakan strategi yang cukup efektif membuat pusing
Orde Baru, terutama karena sorotan-sorotan lembaga internasional atas
berbagai pelanggaran HAM dalam kasus-kasus menyangkut hak-hak
penguasaan sumber daya agraria itu.

Advokasi melalui dimensi HAM secara efektif dimanfaatkan menandingi
pola stigmatisasi yang secara khas merupakan model teror mentalitas
yang diterapkan Orde Baru terhadap perlawanan rakyat. Watak phobia

Orde Baru atas komunisme maupun ajaran Marxisme-Leninisme sudah
terlihat diawal kekuasaannya dengan melarang dan membubarkan Partai
Komunis Indonesia (PKI). Setiap pembangkangan atau kritik-kritik
pembangunan dapat dengan mudah dicap “komunis” atau “PKI”.
Seseorang yang dituduh demikian dapat dikenai pasal-pasal subversif dan
dipenjarakan. Stigmatisasi “tuduhan PKI” menjadi menakutkan bagi
rakyat karena setiap penolakan atas penggusuran atau akuisisi lahan
mereka dapat diartikan “anti-pembangunan” yang dapat dengan
sekenanya dicapkan tuduhan PKI sekaligus.
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Stigmatisasi tersebut untuk sementara waktu efektif dalam meredam
pemunculan konflik-konflik ke permukaan. Namun konflik-konflik tersebut
tetap terpendam sebagai ’bara dalam sekam’ yang dapat kembali memuncak
ke permukaan. Pelepasan hak-hak kepemilikan atas lahan atau properti
lainnya tetap tidak direlakan masyarakat karena secara aspek hukum dan
keadilan tidak memenuhi persyaratan. Hasil penelitian Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA) dapat memberi gambaran tentang konflik-
konflik itu. Menurut KPA, selama periode 1970-2000 terjadi 1.753 kasus
sengketa dan konflik agraria dengan luas areal sengketa 10.892.203 hektar.
Konflik agraria ini melibatkan 833 perusahaan swasta, 219 perusahaan
negara, 719 aparat pemerintahan, 59 aparat militer serta jumlah korban
sebanyak 1.189.482 kepala keluarga. Sebanyak 508 kasus konflik
melibatkan tindakan militer dalam penyelesaiannya.19

Jumlah kasus sengketa agraria yang meningkat besar tersebut merupakan
cerminan dari sikap pemerintah yang lebih mengakomodasi kepentingan
perusahaan swasta. Pemerintah lebih memilih memberikan akses jutaan
hektar lahan kepada perusahaan swasta dengan konsekuensi menelantarkan
jutaan rakyatnya yang sudah miskin maupun akan terperangkap dalam
kemiskinan. Kutipan-kutipan berikut sekedar memberikan gambaran jutaan
hektar lahan yang dikuasai berbagai perusahaan swasta:

1. Di bidang kehutanan, pada tahun 1995 ada sekitar 585 konsesi HPH
(Hak Penguasaan Hutan) yang luasnya mencapai 63 juta hektar di
seluruh Indonesia, kira-kira sepertiga luas total lahan di Indonesia.
Departemen Kehutanan RI menyatakan bahwa pada bulan Juli 2000
terdapat 652 HPH yang diakui mencakup kawasan seluas 69 juta hektar
(FWI & GFW, 2001:31).

2. Di bidang pertambangan, hingga tahun 1999 ada 561 perusahaan
pertambangan yang menguasai sekitar 5,25 juta hektar areal konsesi
pertambangan. Di bidang pertanian dan perkebunan, hingga tahun
2000 saja terdapat 2.178 perusahaan perkebunan skala usaha besar

19 Dianto Bachriadi, “Land Disputes in New Order’s Indonesia: The Need to Comprehensive
Restitution and Redistribution Actions”, dalam Land Tenure Law and Livelihood in Indonesia. KPA,
Bandung, 2001.
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yang menguasai sekitar 3,52 juta hektar.20 Konflik pertambangan antara
perusahaan transnasional (TNC) dengan komunitas-komunitas adat
yang menguasai lahan tersebut direpresif melalui instrumen kekerasan
(militeristik) demi memastikan eksploitasi kekayaan alam tersebut tidak
mengalami gangguan yang berarti.

3. Berbagai perusahaan besar juga menguasai tanah untuk pengembangan
kota-kota baru, komplek-komplek perumahan (real estate), kawasan-
kawasan industri (industrial estate) serta fasilitas pariwisata. Hingga
tahun 1998, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan
ijin lokasi seluas 74.735 hektar untuk pembangunan perumahan dan
kota baru di kawasan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi),
serta lahan seluas 17.470 hektar bagi pembangunan 46 kawasan industri
utama (major industrial estate). Di wilayah Jabotabek pada tahun 1995
terdapat 32 lapangan golf yang menggunakan lahan sekitar 11.200
hektar.21

4. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Konversi lahan
meningkat dari 88.500 hektar per tahun (1981-1999) menjadi 141.286
hektar (1999-2002) (Kompas, 25 November 2006).

Kenyataan di atas semakin mempertegas bahwa selama pemerintahan
Orde Baru, penggunaan lahan untuk kepentingan komersil dibandingkan
lahan untuk pertanian mengalami ketimpangan yang sangat besar.
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (SP) tahun 1993, lebih dari 11 juta
rumah tangga petani atau 40 persen dari jumlah petani ternyata tidak
menguasai lahan (tunakisma). Sekitar 27 persen hanya menguasai lahan
di bawah 0,5 hektar. Sekitar 14 persen menguasai lahan di bawah 1 hektar.
Sekitar 16 persen menguasai lahan di atas 1 hektar. Kesimpulan yang
dapat ditarik adalah terdapat ketimpangan lahan dimana 40 persen petani
merupakan tunakisma atau tidak punya daya mengakses lahan; sebaliknya
hanya 16 persen petani tetapi menguasai 70 persen dari luas lahan yang
ada. Lihat tabel berikut ini:

20 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, “Land Problem in Indonesia: the Need for Reform.
Dalam Land Tenure Law and Livelihood in Indonesia”, KPA, 2001.

21 Ibid.
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Tabel 5. Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia

Jika masyarakat petani dan pedesaan mengalami proses tunakisma, pada
periode yang sama tahun 1993, perkebunan-perkebunan (plantation estate)
besar semakin berkembang eksplansi penguasaan lahannya. Hingga tahun
1993, perkebunan besar menguasai 3,80 juta hektar tanah yang dibagi
kepada 1206 perusahaan patungan (388 perusahaan negara/BUMN, 709
perusahaan swasta, 48 perusahaan asing, 21 perusahaan patungan, dan
40 BUMD). Namun tidak semua lahan tersebut ditanami atau justru
terlantar. Tahun 1997/1998, jumlah kebun perkebunan besar adalah kebun,
termasuk di dalamnya sejumlah 252 kebun yang ditelantarkan.22

Ekspansi penguasaan lahan yang diberikan negara kepada investor berujung
pada konflik pertanahan yang mengangkut lahan-lahan garapan
masyarakat. Menurut data yang dikeluarkan Dirjen Bina Produksi
Perkebunan, sampai dengan Agustus 2003, terdapat 573 kasus di wilayah
perkebunan. Mayoritas konflik ini berakar pada kurun waktu kekuasaan
Orde Baru. Kasus ini tersebar di 20 propinsi yang terbesar di Propinsi
Sumatera Utara sebesar 298 kasus atau 52 persen dari total kasus yang
ada. Sebesar 544 kasus atau 95 persen merupakan sengketa lahan.
Kenyataan ini mengartikan bahwa konflik masyarakat dengan perkebunan
lebih mengakar pada masalah hak atas tanah-bukan kasus kriminal

Sumber: Sensus Pertanian 1993.

LUAS TANAH
(HA)

Tunakisma

(petani < 0,10 ha)
    0,10 – 0,49
    0,50 – 0,99
    > 1 ha

Rumah Tangga (RT)
Pedesaan
Jumlah

11.084.605

7.645.428

4.130.221

4.421.764

Proporsi Luas Tanah Yang
Dikuasai (akses)

RT (%)
43

27

14

16

Lahan (%)
0

13

18

69

22 Syaiful Bahari, “Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung”,
Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9, No. 1, April 2004, hlm. 43-44.
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sebagaimana sering ditudingkan oleh pemerintah.23 Berikut ini gambaran
peta konflik agraria:

Tabel 6. Peta Konflik Agraria di Berbagai Sektor Tahun 1985-200124

Kerentanan Perempuan dalam Ekspansi Modal

Selama 30 tahun kekuasaan Orde Baru yang berwatak mengedepankan
pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik, istilah “penggusuran”
telah menjadi bahasa yang umum dipahami jika pemerintah mengambil
secara paksa lahan-lahan yang ditempati masyarakat miskin. Penggusuran
dilakukan terutama terjadi untuk pengosongan lahan-lahan yang akan
dijadikan areal industri, pemukiman kelas menengah, pusat-pusat
perbelanjaan modern seperti mal dan plasa. Pemerintah atas nama
pembangunan melakukan penggusuran milik masyarakat dengan hanya
memberi ganti-rugi yang ditentukan sepihak oleh pemerintah itu sendiri.
Setiap gugatan atau pembangkangan oleh rakyat yang menentang
penggusuran itu akan menerima tekanan dari penerjunan aparatus koersif
negara secara langsung, atau secara tidak langsung dalam bentuk intimidasi.

23 Ibid. hlm. 38.
24 Ibid.

SEKTOR
Sarana Umum

Perkebunan

Perumahan/Kota Baru

Industri

Bendungan/Pengairan

Pariwisata

Kehutanan

Sarana militer

Pertambangan

Sarana Pemerintah

Pertambakan

JUMLAH
259

254

200

  90

  75

  70

  70

  37

  36

  36

  25

 No
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11
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Dampak langsung dari suatu penggusuran adalah penderitaan dan
tangisan dari para perempuan dan anak-anak yang kehilangan rumah
atau gubuk mereka. Kehilangan rumah merupakan tragedi tersendiri bagi
perempuan karena rumah merupakan wilayah kerja domestik perempuan
dalam struktur masyarakat yang patriarki. Tekanan psikologis seperti
dimana tempat untuk memasak, mencuci, mandi, berganti pakaian, dan
tidur, merupakan beban yang dalam kondisi tertentu sulit dipahami
bahkan oleh para laki-lakinya yang bergabung memberi perlawanan.

Baik dalam konflik penggusuran maupun pertanahan, di pedesaan
maupun di perkotaan, kerentanan perempuan lebih terbuka lagi ketika
tubuhnya dalam situasi tertentu, dapat menjadi obyek intimidasi,
pelecehan, ataupun kekerasan seksual, sebagai bahasa simbolik untuk
menghancurkan secara psikologis perlawanan yang dilakukan para laki-
lakinya. Pada satu sisi konflik dapat dimaknai ketegangan antara negara
dengan masyarakatnya; tetapi di sisi lain, konflik dapat diartikan
pertarungan pihak laki-laki (pemerintah) dengan laki-laki (rakyat) melalui
medium tubuh perempuan; yang sekalipun bertujuan melumpuhkan lawan
secara ego psikologisnya, tetapi yang terlebih dahulu terjadi adalah
kehancuran harkat dan martabat dari perempuan itu sendiri.

Tubuh dan jiwa perempuan merupakan subyek yang paling rentan dalam
setiap ekspansi penanaman modal yang bertubrukan menimbulkan konflik
dengan kepentingan komunitas. Perlawanan yang dilakukan pihak yang
didominasi atau mengedepankan laki-laki; tubuh perempuan dapat saja
menjadi sasaran intimidasi, pelecehan, atau kekerasan seksual, sebagai
bentuk-bentuk dari pemberangusan secara psikologis gerakan perlawanan
yang dilakukan para laki-laki komunitas tersebut. Dampak kekerasan
yang ditimbulkan ekspansi investasi merupakan kerentanan tersendiri bagi
perempuan.

Dalam konflik-konflik yang berkepanjangan dengan intervensi maupun
pelibatan aparatus kekerasan negara dalam penanganan sengketanya,
ataupun dalam sengketa penggusuran yang dijalankan secara militeristik
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yang didukung alat-alat perusak seperti ekskavator dan satuan gabungan
pengamanannya, watak militeristik negara dan kekerasaannya yang secara
’telanjang’ dipraktikkan terhadap rakyatnya; adakalanya secara strategis
ditentang perempuan dengan cara melakukan pembukaan pakaian
menelanjangi diri. Dengan memperlihatkan sebagian tubuhnya yang tidak
ditutupi pakaian merupakan perlawanan reflektif untuk mempermalukan
negara dan aparatus koersifnya yang secara ’telanjang’ mempraktikkan
kekerasan.

Dalam kasus-kasus penggusuran, adakalanya para ibu melepaskan
pakaiannya sebagai cara menghalangi pengerusakan yang akan dijalankan
oleh aparatus maupun alat-alat beratnya. Dalam kasus sengketa perusahaan
Toba Pulp di Sumatera Utara, satuan-satuan pengamanan dipermalukan
oleh para ibu-ibu dengan mendemonstrasi mereka dengan cara yang relatif
sama. Sekalipun efektivitas perlawanan ini lebih memberi dampak
mempermalukan aparatus kekerasan secara psikologis, tetapi dari segi
komunikasi massa membuat upaya-upaya ini menjadi kisah berita yang
unik dan menarik bagi media massa. Kasus sengketa dengan melesat
memasuki ranah dan ruang-ruang diskusi publik.

Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Privatisasi: Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 dan gelombang besar demonstrasi masyarakat telah
memaksa Presiden Soeharto turun dari kursi kekuasaanya. Kekuasaan
Orde Baru yang identik dengan masa kekuasaan Soeharto selama 30 tahun
berakhir sudah. Pergantian jabatan presiden dari tangan Soeharto ke B.J.
Habibie sebagai presiden berikutnya ditandai sebagai titik awal dari era
reformasi. Pemilihan umum memunculkan Abdurrahman Wahid (Gusdur)
sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Namun
Gusdur diturunkan oleh MPR dan digantikan oleh Megawati. Pada masa
Megawati, MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
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Kelahiran TAP ini merupakan hasil kerja keras beberapa LSM dan organisasi
akar rumput yang mendesak MPR untuk mengeluarkan TAP pelaksanaan
reforma agraria. Fase ini menandai kembalinya wacana dan semangat UUPA
ke dalam politik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berdasarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, Presiden RI diberikan
mandat untuk:
1. Melaksanakan Reformasi Agraria;
2. Menyelesaikan konflik-konflik agraria dan sumber daya alam di seluruh

Indonesia;
3. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi

berlebihan;
4. Melakukan kajian ulang terhadap semua kebijakan dan peraturan

pemerintah serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti segala
peraturan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang
ada dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001; dan

5. Mengupayakan pembiayaan untuk program pembaharuan agraria.

DPR diberikan mandat untuk melakukan kajian ulang terhadap perundang-
undangan yang ada saat ini, mencabut, mengubah dan/atau mengganti
semua UU dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP
MPR Nomor IX/MPR/2001.

PENGERTIAN REFORMA AGRARIA

“Reforma Agraria (RA) atau “agrarian reform” adalah suatu penataan
kembali (atau penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan, dan
penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan
rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara
menyeluruh dan komprehensif (lengkap)”.

“Penataan ulang” itu sendiri kemudian dikenal sebagai “land reform”.
“Menyeluruh dan komprehensif”, artinya, pertama, sasarannya bukan
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hanya tanah pertanian, tetapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan,
pertambangan, pengairan, kelautan, dan lain-lainnya. Pendek kata, semua
sumber-sumber agraria. Kedua, program land reform itu harus disertai
dengan program-program penunjangnya seperti, penyuluhan dan
pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran,
dan sebagainya. Singkatnya, Reforma Agraria adalah Land Reform plus
program penunjang. Memang, intinya adalah “Land Reform”.

Sejak ditetapkan tahun 2001 hingga saat ini, mandat-mandat TAP MPR
Nomor IX/MPR/2001 belum dilaksanakan oleh Presiden dan DPR RI. Dalam
pidato laporan kemajuan (progress report) Presiden pada Sidang Tahunan
MPR 2002 maupun Sidang Tahunan MPR 2003, implementasi ketetapan
tersebut tidak dilaporkan sama sekali. Selanjutnya dalam TAP MPR Nomor
VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan
MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan
MPR-RI tahun 2002, MPR merekomendasikan kepada Presiden untuk
Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur
redistribusi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi, air, ruang
angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta
menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumber daya alam dan agraria
yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang
guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditekan
dalam TAP IX/MPR/2001 (Poin 4 Rekomendasi Lingkungan Hidup).

Rekomendasi yang sama juga dikeluarkan dalam Sidang Tahunan MPR 2003
untuk mengukuhkan keberadaan TAP IX melalui TAP MPR Nomor I/MPR/
2003 tentang Hasil Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan-
ketetapan MPR/MPRS. Dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2003 tentang Sa-
ran kepada Lembaga-lembaga Negara, Presiden dan DPR juga kembali
ditegaskan untuk menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan agraria,
bersama DPR membahas UU Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber

Sumber : Gunawan Wiradi, Reforma Agraria untuk Pemula, Jakarta: Sekretariat

Bina Desa, 2005, hlm. 5.
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Daya Alam yang akan berfungsi sebagai UU Pokok, serta mempermudah
proses sertifikasi tanah untuk rakyat kecil, khususnya para petani.

Tanggapan Presiden atas berbagai Ketetapan MPR di atas, tanggal 31 Mei
2003 Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan Pertanahan Nasional
(BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960, menyiapkan data dan informasi
bagi pelaksanaan reformasi agraria, serta penyerahan sebagian besar
kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota).

Dalam rangka desentralisasi kebijakan pertanahan sebagaimana disebutkan
dalam Keppres Nomor 34/2003, Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. PP tersebut
mengatur tata guna tanah di kawasan lindung dan budidaya harus
diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya (Pasal 7 ayat 4).
Kebijakan penatatagunaan tanah tersebut memungkinkan terjadinya alih
fungsi lahan/kawasan pemukiman atau kawasan lindung menjadi kawasan
perdagangan/industri sesuai kepentingan elit politik lokal.

Hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Megawati, kebijakan
reformasi agraria dan sumber daya alam sebagaimana dimandatkan TAP
MPR Nomor IX/MPR/2003 belum mampu menyentuh dimensi keadilan
sosial. Masih banyak UU sektoral yang masih berlaku sekalipun
bertentangan dengan prinsip-prinsip TAP MPR Nomor IX/MPR/2001,
seperti UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 11/1967
tentang Pertambangan, serta UU Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang.
Revisi kebijakan yang dibuat bahkan semakin mengukuhkan dominasi
kekuatan pasar bebas dan mengesahkan privatisasi air seperti UU Nomor
7/2004 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan UU Nomor 11/1974
tentang Pengairan.
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Kebijakan agraria dan sumber daya alam tidak mengalami perubahan yang
berarti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65/2006 membuktikan hak kepemilikan
atas lahan lebih diprioritaskan bagi kepentingan bisnis dan investasi. Perpres
tersebut semakin menguatkan dominasi kepentingan modal terhadap hak
kepemilikan melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang dilegitimasi
oleh institusi negara (pemerintah).

GERAKAN LAND RECLAIMING

Sejak terjadi era reformasi, kasus-kasus perampasan tanah rakyat yang
selama masa Orde Baru dibenam dalam todongan kekerasan, era
reformasi yang membawa kebebasan berserikat dan berkumpul bagi
masyarakat, telah menstimulus keberanian rakyat untuk mengklaim
kembali lahan-lahan milik mereka yang terampas (land reclaiming). Pada
awalnya pemerintah menuding aksi-aksi land reclaiming sebagai tindakan
kriminal penjarahan. Media massa pun turut mencantumkan istilah ini
dalam pemberitaannya. Namun melalui advokasi informasi, istilah land

reclaiming menjadi lebih diterima dibandingkan tudingan penjarahan.

Menurut catatan Sekretariat Bina Desa, sejak tahun 2000-2003, luas lahan
perkebunan yang direklaim kembali oleh rakyat di Pulau Sumatera, Jawa,
dan Sulawesi mencapai 57.000 hektar. Jumlah lahan reklaim di seluruh
Indonesia diperkirakan mencapai 300.000 hektar (Krishnayanti, 2005:11)
Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) dan Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Semarang telah mendokumentasikan 35 kasus reklaim sejak tahun
1998. Hingga tahun 2006, hanya satu kasus yang dipandang selesai dalam
arti mendapat legalitas negara, satu kasus sejak 1999 sedang dalam proses
mendapatkan hak pakai. Sebanyak 33 kasus lain yang menyangkut
perkebunan dan kehutanan itu belum mendapatkan penyelesaian
(Purbaya, 2006:3).

Semangat UUPA dan hukum yang pro-rakyat hanya berdengung sesaat di
awal-awal reformasi. Berbagai kasus reklaim yang dilakukan petani dan
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masyarakat miskin lainnya, secara umum dipersulit untuk mendapatkan
pengakuan legalitas dari negara. Penundaan pelaksanaan reforma agraria
merekfleksikan penolakan yang kuat dari kepentingan investasi. Jika pada
pemerintahan Orde Baru, kepemilikan asing atau swasta atas sumber-
sumber daya yang merupakan azas hidup orang banyak masih
dipertimbangkan untuk tidak diswastakan, maka pada era reformasi
pemerintah sendiri telah menswastakan penguasaan sepenuhnya atas
sumber daya tersebut. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
telah melegalkan privatisasi sumber daya air oleh berbagai TNC di Indo-
nesia. Demikian juga dengan Perpres Nomor 59/2006 yang mempermudah
kalangan pebisnis dan investor untuk mendapatkan lahan-lahan strategis
untuk pengembangan usaha mereka.

Era reformasi dapat disebut sebagai pencanang privatisasi sumber daya di
Indonesia. Implikasi dari privatisasi terhadap hak-hak kepemilikan adalah
peminggiran hak-hak kepemilikan rakyat dan akses terhadap sumber daya.
Hukum telah menjadi pemisah yang tegas yang mengeliminasi masyarakat
miskin melalui setiap privatisasi sumber daya, sebagai contoh, privatisasi
air telah mengeliminasi hak masyarakat miskin atas air; sebagian
pendapatan mereka diambil kembali untuk sekedar membeli kebutuhan
air. Tidak ada jaminan hukum bahwa air bersih merupakan hak mereka
untuk mendapatkannya; tidak juga ada perlindungan bahwa masyarakat
miskin akan tetap mendapatkannya dengan harga murah. Privatisasi telah
membuat air tersedia di pasar yang berarti: ada uang, ada air!

KISAH KISAH TERBAIK

Terlalu dini sebenarnya mengistilahkan bahwa ada praktik terbaik (best

practices) ataupun kisah sukses (success story) dalam pemberdayaan hukum
atas hak-hak kepemilikan untuk masyarakat miskin. Istilah ini sebenarnya
lebih tepat ditujukan kepada negara: yakni negaralah yang seharusnya yang
berkewajiban memberikan bukti bahwa hukum sudah dipraktikkan
melindungi hak-hak masyarakat miskinnya. Maka pengertian “best
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practices” dalam contoh-contoh berikut ini, merupakan kisah masyarakat
dalam memperjuangkan haknya. Tekanan utama bukan pada
keberhasilannya, tetapi pada upaya menyambungkan masyarakat agar
mampu mengakses keadilan.

Tidak semua kisah dapat dimuat dalam tulisan ini, hanya beberapa yang
dapat diuraikan. Berikut ini kisah yang dirangkum dari Konsultasi Nasional
CLEP di Jakarta:

1. Kisah “Advokasi Memunculkan Reforma Agraria”: Kelahiran TAP MPR
Nomor IX/2001 tentang “Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam” merupakan hasil advokasi dan lobi yang dilakukan koalisi
LSM-LSM dan serikat-serikat rakyat (petani, nelayan, dan masyarakat
miskin kota) terhadap anggota-anggota MPR. Upaya bersama-sama
mendesak MPR ini akhirnya membuahkan hasil. Dengan lahirnya
Ketetapan ini, maka wacana reforma agraria kembali menjadi wacana
nasional yang tidak ditabukan atau dipandang subversif. Pembuatan
Ketetapan ini juga mendorong perhatian banyak kalangan untuk
mencermati UUPA sebagai payung nasional agraria di Indonesia.

2. Kisah “Tim 13”: Dengan dukungan dari LBH Lampung, suatu koalisi
dibentuk oleh aktivis bantuan hukum, perhimpunan pengacara, kampus,
dan staf pemerintah. Tim 13 ini akan memediasi persengketaan tanah
antar pemerintah dengan komunitas petani.

3. Kisah “Rumah untuk Rakyat”: Departemen Perumahan dan
Transmigrasi membangun 6000 rumah gratis bagi desa-desa terpencil
di Papua. Urban Poor memberi bantuan teknis, keuangan, dan akses
kredit bagi komunitas miskin di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo,
Surabaya, Malang, Lombok, Makasar, Kendari, dan Ambon.

4. Kisah “Kepemilikan dan Akses Perempuan”: Beberapa ketua kerapatan
adat nagari, Sumatera Barat, telah membuat keputusan dan rekomendasi
yang pro-perempuan, terutama untuk mengatasi diskriminasi warisan
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(keluarga dan adat) dan harta bersama dalam perkawinan. Pembukaan
akses ini merupakan implementasi UU Nomor 7/1984 yang meratifikasi
rekomendasi CEDAW tentang amandemen UU perkawinan.

5. Kisah “Komunitas Adat Perekat Ombara”: Aliansi Komunitas Adat
Perekat Ombara di Lombok telah membentuk pengadilan adat yang
terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh adat, dan pemuka agama, di
32 desa, yang secara nyata memberlakukan norma dan prosedur hukum
adat. Aliansi juga membentuk dewan untuk mendengarkan perselisihan
antar desa dan memantau pelaksanaan pengadilan adat. Pembentukan
pengadilan ini bertujuan memastikan hak-hak adat atas kepemilikan
tetap terjaga.

6. Kisah “Masyarakat Adat Kulawi”: Masyarakat ini mendiami lahan yang
kemudian dijadikan areal Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi
Tengah. Akses lahan mereka menjadi terbatas, sementara lahan seluas
200 ribu hektar di luar TNLL dikuasakan pengelolaanya kepada
pengusaha swasta. Kebun-kebun kopi mereka yang ada dalam areal
TNLL menjadi tidak dapat diperluas. Dengan menggali sejarah dan
pengetahuan adat mereka tentang hak-hak atas hutan, ternyata terdapat
bukti-bukti kearifan dalam sistem adat mereka yang membagi hutan
menjadi 5 zona:
a. Wana ngkiki: zona yang tidak terjamah manusia;
b. Wana: hutan primer yang hanya boleh dimanfaatkan sebagai areal

berburu dan tidak boleh untuk pertanian;
c. Pangale: zona hutan bekas yang diolah menjadi kebun namun sudah

ditingalkan berpuluh tahun, sehingga menghutan kembali;
d. Pahawa pongko; hutan bekas dibuka menjadi kebun dan telah

ditinggalkan selama 25 tahun;
e. Oma: hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun dan dibiarkan

untuk dibuka menjadi kebun kembali.

Pengetahuan kearifan ini menjadi landasan untuk berunding dengan
Balai Taman Nasional. Mereka akhirnya mendapat pengakuan formal:
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SK Kepala Balai TNLL Nomor 651/VI.BTNLL 1/2000 tertanggal 18
Juni 2000. Surat ini secara eksplisit menyebutkan: “Mengakui wilayah
adat Ngata Toro seluas + 18.360 hektar berada dalam TNLL yang akan
dikelola sesuai dengan kategori wilayah adat Toro, karena kesetaraan
dengan sistem zonasi Taman Nasional di wilayah tersebut”.25

7. Kisah “60 Tahun Memperjuangkan Tanah”: Organisasi Kembang Tani
di Desa Kebumen, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,
akhirnya mendapatkan lahannya kembali. Setelah melakukan reklaim
atas lahan mereka yang sebelumnya dikuasai PT. Ambarawamaju, bulan
Oktober 2002 mereka berhasil mendapatkan legalitas atas lahannya.
Setelah melalui tahapan perundingan antara Kembang Tani, Pemda,
dan BPN, akhirnya dikeluarkan Surat Keputusan (SK) BPN Kanwil Jawa
Tengah Nomor 55/32/33/2002. SK ini mendistribusikan lahan: Pemda
Batang (15 hektar), Fasilitas Umum (5,5 hektar), Bekas Pemegang Hak
(5 hektar), dan Petani (26,5 hektar). Lahan 26,5 hektar tersebut
didistribusikan kepada 800 orang petani anggota Kembang Tani,
masing-masing seluas 300 meter, dengan kesepakatan tidak dijual selama
10 tahun. Biaya sertifikasi disubsidi sehingga setiap anggota hanya
dikenali biaya Rp. 100.000,- Akhir Oktober 2002 ketika sertifikat
diserahterimakan, tanah tersebut telah menjelma menjadi
perkampungan.26

8. Kisah “Pedagang Kaki Lima (PKL) Baiturahman”: PKL Baiturahman
adalah pedagang kecil yang berjualan di Simpang Lima yang merupakan
pusat kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Upaya membuat kawasan
ini terbebas dari kemacetan dan kekumuhan membuat kelompok
pedagang ini tidak diinginkan. Pengurus Masjid Baiturrahman Semarang
berkeberatan jika bagian depan halaman masjid dijadikan areal

25 Laksmi A. Savitri dan Endriatmo Soetarto, “Pengelolaan Sumber-Sumber Agraria sebagai Cara
Penghidupan Lahir-Batin Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Kulawi di Kawasan Taman
Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah)”, Makalah disampaikan pada Konsultasi Nasional Komisi
Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25 November 2006.

26 Tandiono Bawor Purbaya, S.H., “Bukan Keberhasilan!!! Catatan-Catatam Atas Kemenangan
Rakyat Mendapatkan Hak Atas Kepemilikan di Jawa Tengah”, Makalah disampaikan pada Konsultasi
Nasional Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25  November  2006.
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berjualan oleh PKL. Keberadaan PKL dipandang menciptakan
kekumuhan dan menutupi bagian depan masjid. Pengurus masjid
mengadu ke Pemerintah Kota Semarang agar PKL ditertibkan. Pemkot
Semarang menurunkan Satpol PP melakukan penertiban karena
dianggap melanggar Perda Nomor 11/2000 dan SK Walikota Semarang
Nomor 511.3/16. Namun para PKL tidak menerima perlakuan itu.
Setelah melalui berbagai tahapan perundingan, PKL mendapat legalitas
dan disaksikan oleh Dinas Pasar Kota. Keberadaan PKL ditata dan
dilegalkan melalui SK yang mensahkan PKL dapat berdagang mulai
pukul 16.00. Pihak Kelurahan Pekunden bahkan mengijinkan PKL
memulai berdagang pada pukul 13.00.27

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Sistem Hukum Kepemilikan: Secara sejarah, terdapat tiga fase penting
sistem hukum kepemilikan di Indonesia:

Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Rakyat: Era Rezim Orde Lama
(1945-1966);
Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Investor: Era Rezim Orde Baru
(1967-1997);
Sistem Hukum Kepemilikan Pro-Privatisasi: Era Reformasi (1998-
Sekarang).

2. Perbedaan ideologis terhadap Hak-hak Kepemilikan
Sistem Hukum Pro-Rakyat (Orde Lama) dengan tegas berkeinginan
melaksanakan UUPA 1960, terutama melalui reforma agraria dan
land reform. Orde Lama dengan tegas menolak intervensi modal
asing dan hutang luar negeri dalam proses-proses pembangunan,
demi melindungi hak-hak kepemilikan maupun akses masyarakat
miskin atas sumber daya. Land reform merupakan upaya

27 Ibid.
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rekapitalisasi dan legalisasi penguasaan rakyat atas sumber daya
sehingga konflik-konflik agraria secara sistematis terselesaikan
yang sekaligus melahirkan tatanan nasional agraria yang baru.
Sistem Hukum Pro-Investor (Orde Baru) merupakan kebalikan dari
ideologi Orde Lama. Orde yang dipimpin Soeharto ini membuka
Indonesia bagi penanaman modal asing dan menjadikan hutang
luar negeri sebagai prime mover (penggerak utama) pembangunan.
Praktik-praktik pembangunan dengan nyata memanipulasi
pengakuan atas hak-hak kepemilikan rakyat dan akses masyarakat
miskin terhadap sumber daya. Manipulasi terpenting adalah
dengan membelokan makna HMN dalam UUPA ke arah
interpretasi “hak absolut penguasaan dan pemilikan agraria adalah
negara”. Kekerasan menjadi pendekatan utama dalam
membungkam suara-suara rakyat yang menuntut hak-hak
kepemilikannya. Sekalipun mengakui keberadaan UUPA, tetapi
Orde Baru tidak berkeinginan melaksanakannya: terutama
menolak pelaksanaan reforma agraria dan land reform. Dengan
memakai tafsir HMN, Orde Baru malah mengeluarkan berbagai
UU bersifat sektoral28 yang semangatnya merupakan kebalikan dari
UUPA.
Sistem Hukum Pro-Privatisasi (Orde Reformasi) merupakan tarik-
menarik ideologi dari dua rezim sebelumnya. Di satu sisi, rezim
reformasi mengakomodasi UUPA dengan mengeluarkan TAP MPR
Nomor IX tentang Pembaharuan Agraria, tetapi tidak serius dalam
upaya-upaya untuk pelaksanaannya; di sisi lain, rezim ini
melanjutkan watak-watak akomodatif Orde Baru terhadap investor
dan hutang luar negeri, terutama dengan mengijinkan privatisasi
atas sumber daya alam, misalnya privatisasi sumber daya air melalui
UU Nomor 7/2004. Privatisasi yang dilegalkan oleh negara justru
menyerahkan Indonesia terutama sumber daya alamnya ke dalam
sistem liberalisasi perdagangan dan pasar bebas.

28 UU Nomor 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (selanjutnya diubah menjadi
UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan), UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan, UU Nomor 1/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (selanjutnya diubah
pada Era Reformasi menjadi UU Nomor 7/2004 tentang Sumberdaya Air).
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3. Kepentingan Modal Asing: Penyebab utama perubahan dari pro-
rakyat ke pro-privatisasi adalah legalisasi penanaman modal asing
melalui berbagai peraturan maupun perundang-undangan. Konsesi-
konsesi yang diberikan kepada investor tidak melalui jalur
musyawarah dengan masyarakat yang berakibat investasi itu sendiri
menjadi rawan konflik.

4. Implikasi Utama adalah Penolakan Reforma Agraria: Demi membuka
dan memperluas penanaman modal, maka UUPA dimanipulasi terutama
pada konsep HMN-nya. Secara esensial, UUPA mensyaratkan
pelaksanaan reforma agraria. Namun dengan mengeluarkan UU
sektoral, maka persoalan penataan agraria secara menyeluruh seolah-
olah tidak diperlukan lagi. Pertimbangan penolakan ataupun
penundaan tanpa batas waktu yang jelas merupakan konsekuensi dari
sikap pembangunan (pemerintah) yang lebih mengedepankan investasi
asing: karena jika reforma agraria dilaksanakan akan “merugikan”
perusahaan swasta atas konsesi-konsesi penguasaannya terhadap
sumber daya alam. Penolakan pelaksanaan reforma agraria lebih
beralasan kepentingan ekonomi jangka pendek; dan mengabaikan
kepentingan ekonomi jangka panjang dan keadilan sosial.

5. Model Penguasaan Hak-hak Kepemilikan; Rekayasa Hukum dan
Intervensi Kekerasan: Pengamanan dan pengawalan investasi sebagai
penggerak pembangunan dilakukan melalui dua strategi. Pemerintah
melakukan rekayasa hukum, baik melalui perundang-undangan,
maupun sistem peradilan yang lebih memihak kepentingan investor
dibandingkan kepentingan masyarakat. Pembuatan perundang-
undangan tersebut tidak berlangsung secara transparan. Pertentangan
kepentingan antara investasi dengan masyarakat tidak diselesaikan
melalui mekanisme resolusi konflik yang bersifat musyawarah “win-

win solution” (sama-sama menang), tetapi intervensi keamanan dan
kekerasan. Pendekatan ini justru hanya meredam konflik naik ke
permukaan untuk sementara waktu, dan akan memuncak ketika
akumulasi dan eskalasinya semakin memuncak.
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6. Pemberangusan dan Kapasitas Organisasi Rakyat Berbasis
Kepemilikan: Penolakan masyarakat terhadap pengambilalihan hak-hak
penguasaannya akan berhadapan dengan aparatus koersif. Perjuangan
masyarakat menjadi kurang efektif karena pelarangan berorganisasi yang
berbasiskan kepentingan kepemilikan (petani, nelayan, dan buruh) di
luar organisasi yang diakui pemerintah. Pemberangusan organisasi
berbasis kepemilikan diterapkan rezim Orde Baru. Kebebasan
berorganisasi kembali dapat ditegakkan setelah era reformasi. Namun
organisasi rakyat masih mengalami kelemahan kapasitas karena tradisi
berorganisasinya diberangus selama 30 tahun. Kelemahan terutama pada
tradisi kepemimpinan, masih mencari bentuk permanen pelibatan
perempuan, kekurangan pengetahuan (hukum) dan keterampilan
komunikasi tertulis.

7. Eskalasi Konflik dan Kemiskinan: Pengambilalihan kepemilikan rakyat
terutama terjadi terhadap stratifikasi masyarakat dari lapisan yang
lemah: petani, nelayan, komunitas adat, masyarakat miskin kota, dan
perempuan. Kehidupan mereka yang secara subsisten tergantung pada
sumber daya lingkungannya, ketika sumber daya tersebut diambilalih,
maka mereka sepenuhnya terjerumus ke dalam kemiskinan yang lebih
mendalam lagi menjadi masyarakat termiskin dari masyarakat miskin
(poorest of the poor). Perjuangan mempertahankan lahan merupakan
upaya dari penolakan mereka terhadap jebakan kemiskinan yang lebih
mendalam. Penyelesaian konflik merupakan solusi awal yang permanen
dalam mengangkat harkat dan kehidupan mereka dari jurang
kemiskinan. Namun perspektif seperti itu kurang diterapkan oleh
pemerintah maupun perusahaan swasta dalam resolusi-resolusi konflik.

8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Fakta sosial dalam pengabaian
hak-hak kepemilikan masyarakat maupun konflik-konflik yang
ditimbulkannya adalah pemerintah sendiri maupun perusahaan swasta
menjadi tertuduh pelaku pelanggaran HAM, merendahkan maupun
melecehkan lokalitas hukum adat dan eksistensi masyarakat
perempuan. Salah satu faktor kejatuhan Orde Baru adalah pengabaian
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dan pelanggaran HAM; yang menjadi sorotan penting bagi dunia
internasional. Satu hal yang sulit dipungkiri, tingginya pelanggaran
HAM yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan membela
kepentingan perusahaan swasta nasional maupun TNC.

9. Resolusi Konflik: Selain belum mengedepankan strategi musyawarah
“sama-sama menang”, resolusi konflik belum luas diakui sebagai
strategi keadilan sosial bagi pengakuan hak-hak kepemilikan rakyat.
Hasil-hasil resolusi konflik dapat kembali digugurkan oleh kekuatan
hukum formal. Resolusi konflik yang melibatkan tiga stakeholder

utama (masyarakat sipil, pemerintah, dan swasta) sudah mulai meluas
penerapannya pada tingkat lokal. Pada pemerintah daerah, hasil-hasil
kesepakatan musyawarah sudah diadvokasi dan didorong dan
disahkan menjadi suatu kebijakan yang diakui oleh negara. Pembuatan
SK di tingkat lokal merupakan contoh yang baik tentang hal ini.

REKOMENDASI

1. Pengembangan Sistem Hukum Pro-Rakyat: Merupakan ideologi yang
perlu didorong melalui peninjauan hukum-hukum yang tidak pro-
rakyat dan bertentangan dengan UUPA 1960. Perlu pembuatan aturan
tambahan tentang HMN yang menegaskan arti bahwa negara bukan
sebagai pemilik dari sumber daya agraria. Peran negara adalah sebagai
pengatur dan perantara bagaimana sumber daya tersebut dikuasai
dan dimanfaatkan terutama oleh rakyat untuk kesejahteraan bersama
dan bangsa.

2. Pelaksanaan Reforma Agraria: Untuk mewujudkan sistem hukum yang
pro-rakyat, maka kewajiban pemerintah melaksanakan reforma
agraria yang sudah diamanatkan dalam TAP Nomor IX/2001 dan
Keppres Nomor 34/2003, perlu didesak agar dilaksanakan sesegera
mungkin. Dukungan dari masyarakat internasional perlu digalang
sebagai mitra aliansi strategis dalam menghadapi dan melobi pihak-
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pihak TNC-TNC yang merasa terganggu kepentingannya, dan
merumuskan kompensasi-kompensasi yang sewajarnya dari
pelaksanaan reforma agraria tersebut. Strategi perencanaan reforma
agraria harus dirancang dari waktu sekarang sehingga dapat
ditetapkan waktu pelaksanaan secara pasti. Suatu pencarian model-
model reforma agraria dan land reform perlu dilakukan melalui studi
banding dan penelitian. Upaya ini bertujuan mencari model yang
sesuai bagi pluralitas masyarakat Indonesia dan sekaligus memperkecil
peluang terjadinya konflik vertikal maupun horizontal. Perspektif yang
dikembangkan adalah pemerataan dan keadilan.

3. Penghentian Konsesi dan Privatisasi: Konsesi-konsesi perusahaan
swasta tidak boleh diperpanjang lagi dan privatisasi sumber daya alam
harus dihentikan demi memperbesar peluang pelaksanaan reforma
agraria. Sampai menunggu terlaksananya reforma agraria, konsesi
tersebut secara berimbang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan
perusahaan berdasarkan mekanisme musyawarah dan pembagian
hasil. Privatisasi (air) dihentikan dan tidak memberikan hak
penguasaan yang baru. Penguasaan yang sudah berlangsung dapat
didialogkan dalam forum-forum terbuka pada tingkat nasional dan
internasional yang bertujuan mencari solusi-solusi alternatif bagi
pihak-pihak swasta atas investasinya agar peluang reforma agraria
dapat semakin dipercepat waktu pelaksanaannya.

4. Peninjauan UU sektoral :  UU sektoral seperti kehutanan,
pertambangan, pengairan, dan lain-lainnya, perlu segera ditinjau ulang
dan diselaraskan dengan strategi nasional pelaksanaan reforma
agraria. UU tersebut dapat dicabut dan disusun UU yang baru yang
lebih menghargai hak-hak kepemilikan masyarakat luas. DPR perlu
didesak agar lebih mengutamakan pembuatan UU yang bersifat
mendukung pengakuan hak-hak kepemilikan rakyat.

5. Pengembangan Strategi Nasional Resolusi Konflik: Strategi dan solusi
untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berjumlah besar perlu
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dipikirkan di tingkat nasional yang dapat diadopsi secara lokal dengan
tetap mengakui keberadaan hukum-hukum adat dan pemberdayaan
komunitas marjinal dan perempuan. Resolusi tersebut menempuh
musyawarah antara tiga stakeholder utama (masyarakat sipil,
pemerintah, dan swasta) dengan prinsip “sama-sama menang”. Hasil-
hasil kesepakatan dikuatkan menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang berlaku sampai tiba waktunya pelaksanaan reforma
agraria.

6. Penghentian Intervensi Kekerasan dan Mengedepankan HAM: Agar
resolusi konflik secara nasional dapat dilakukan, perlu didukung
dengan penetapan penghentian intervensi kekerasan pada konflik-
konflik selanjutnya, dan semua stakeholder menghormati resolusi-
resolusi non-kekerasan dan menghormati HAM masing-masing pihak.
Kenetralan pemerintah dalam konflik yang melibatkan masyarakat
versus swasta merupakan suatu keharusan. Jika konflik merupakan
rakyat versus negara, maka pertimbangan-pertimbangan pakar yang
disepakati keduabelah pihak dapat menjadi acuan dalam membangun
musyawarah untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan
penyelesaian.

7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Negara: Untuk tujuan
pelaksanaan reforma agraria dan resolusi konflik, perlu
pengembangan kapasitas negara dalam arti penegasan pelimpahan
wewenang dan tugas untuk pelaksanaan cita-cita ini. Mitra utama
pemerintah dalam pelaksanaan adalah komponen-komponen
masyarakat sipil; dan yang terutama adalah organisasi-organisasi
rakyat (serikat petani, serikat nelayan, masyarakat miskin kota,
perempuan, dan kelompok marjinal lainnya). Mitra pendukung
lainnya adalah para pakar, akademisi, aktivis sosial, tokoh agama,
dan organisasi-organisasi yang dipandang relevan.

8. Pengembangan Kapasitas Organisasi Rakyat: Agar organisasi rakyat
dapat memberi masukan strategis bagi kelembagaan negara yang akan
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berperan sebagai pelaksana reforma agraria, maka kapasitas
organisasi rakyat perlu dikembangkan. Pengembangan ini sekaligus
menumbuhkan kemampuan rakyat dalam menginisiatifi resolusi-
resolusi konflik di tingkat lokal. Pengembangan kapasitas organisasi
rakyat menjadi vital karena mereka yang akan menjadi pengawal
untuk menjamin pelaksaanaan reforma dapat berlangsung aman,
cepat, dan tertib, dan memenuhi persyaratan keadilan maupun
pemerataan.

***
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Dalam tulisan ini pandangan yang hendak disampaikan adalah
pengamatan terhadap fenomena ekonomi informal dalam konteks
perlindungan tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi
tersebut. Di Indonesia sendiri keberadaan dari ekonomi informal dapat
dikatakan tumbuh pesat. Dalam kehidupan perkotaan kita dapat
menyaksikan para pedagang kaki lima (PKL) hingga pengecer koran
bergerak di jalan-jalan sebagai ujung tombak penjualan produk-produk
yang biasanya ditujukan untuk masyakarat kelas menengah bawah. Begitu
pula para sopir-sopir bus metro mini, kopaja, mikrolet, angkutan dalam
kota, sopir transportasi pelabuhan, atau supir-supir lain di luar bis-bis
yang dimiliki oleh Perusahaan Negara, dapat digolongkan sebagai para
pekerja yang bekerja di sektor ekonomi informal.

Pembahasan diawali dengan menguraikan sejarah dan definisi ekonomi
informal. Pokok pembahasan ini untuk menjelaskan dan membatasi
tentang apa yang disebut dengan ekonomi informal agar tidak tertukar
dengan aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi yang sifatnya kriminal.
Setelah itu dipaparkan tentang gambaran ekonomi informal atau sektor
informal bila menggunakan istilah dari pemerintah. Dalam paparan ini
akan dijelaskan tentang bagaimana karakter dari ekonomi informal
Indonesia.

Bagian selanjutnya mengenai pemetaan pekerja di ekonomi informal.
Pemetaan ini adalah usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

BAB V
KELOMPOK KERJA 3

HAK-HAK SEBAGAI PEKERJA/BURUH
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muncul dalam diskusi tentang pekerjaan apa yang dapat dikategorikan
sebagai ekonomi informal. Alat yang dipakai untuk melakukan pemetaan
ini adalah definisi statistik dari Organisasi Perburuhan Internasional yang
disusun dan dianjurkan untuk digunakan oleh pemerintah agar dapat
menghitung dengan cermat pertumbuhan angka pekerja informal di
ekonomi informal dan sebaliknya.

Sumber data dalam makalah ini selain dari bahan-bahan sekunder juga
didapatkan dari hasil Konsultasi Nasional, FGD, dan diskusi-diskusi yang
pernah diadakan sebelumnya. Keterbatasan dari diskusi tersebut karena
masih banyak program-program pemerintah atau lembaga-lembaga
internasional yang belum begitu banyak diketahui keberhasilan dan
kelemahannya. Hal ini juga dapat menjadi indikator bahwa kurangnya
sosialisasi dari pemerintah dan lembaga-lembaga internasional tentang
program-program yang saat ini tengah mereka jalankan.

MENGGALI KONSEP EKONOMI INFORMAL

Dalam kehidupan sehari-hari, aktifitas ekonomi informal dapat ditemukan
di mana-mana. Mulai dari tukang ojek hingga para pekerja yang bekerja
di Usaha-usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut dengan
UMKM. Di berbagai negara, seperti di Afrika, ekonomi informal ini dapat
menyumbangkan lebih dari 40 persen pendapatan negaranya dan
diperkirakan bahwa keadaan yang serupa juga terjadi di beberapa negara
lain. Kesulitan untuk mendeteksi seberapa besar sumbangan ekonomi
informal ini kepada perekonomian negara disebabkan karena sektor
ekonomi informal ini tidak resmi tercatat, tidak membayar pajak, tidak
diatur, atau tidak dijangkau oleh hukum atau sistem peraturan yang ada.

Seperti itulah definisi yang diberikan oleh Organisasi Perburuhan
Internasional tentang ekonomi informal. Sebelumnya ILO menggunakan
istilah informal sektor dalam menamakan fenomena tersebut. Dalam
resolusi yang berkaitan dengan “Statistics of Employement in the Informal
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Sector” yang di adopsi di “Fifteenth International Confrence of Labour

Statisticians in 1993”, sektor informal didefinisikan sebagai suatu
kelompok usaha rumahtangga atau unit usaha yang berdiri sendiri,
dimiliki oleh rumahtangga-rumahtangga yang termasuk di antaranya -
informal own-account enterprises, yang kira-kira memperkerjakan
anggota keluarga pekerja dan para pekerja secara tidak rutin dan juga
unit usaha dari majikan informal yang harus memenuhi satu atau kedua
kriteria berikut ini: Ukuran usahanya di bawah tingkat tertentu dari
ketenagakerjaan dan unit usahanya atau para pekerjanya tidak tercatat.1

Pada perkembangannya, istilah informal sektor ini berubah menjadi
ekonomi informal. Alasan lebih dirujuknya istilah ekonomi informal
ketimbang sektor informal karena baik para pekerja maupun unit usaha
yang menjadi fokus perhatian tidak hanya ada dalam satu sektor ekonomi
tertentu saja melainkan juga berkaitan dengan bidang sektor-sektor
ekonomi dan juga berkaitan ekonomi yang formal.2 Selain itu juga,
penggunaan kata sektor pada umumnya sering digunakan untuk
mengklasifikasikan kelompok-kelompok industri.3

Bagi beberapa kelompok pemerhati pekerja dan serikat pekerja,
penggunaan kata ekonomi informal seolah-olah mengabaikan bahwa
hubungan ketenagakerjaan yang timbul dari aktifitas tersebut adalah
sesuatu yang tidak dapat dimasukan dalam konteks hubungan kerja yang
formal. Atau dengan kata lain, menggunakan istilah ekonomi informal
berarti melegitimasi keberadaan aktifitas ekonomi dengan ciri-ciri
demikian dan tidak memandangnya sebagai sebuah ekonomi yang
memperkerjakan pekerja secara ilegal. Oleh sebab itu para perwakilan
pekerja dalam beberapa konferensi Organisasi Perburuhan Internasional
tahun 2002 mendesak untuk ditinjau kembali istilah tentang “ekonomi
informal” atau “sektor informal” karena dianggap mengaburkan

1 International Labour Organization, “Report of the Fifteenth International Conference of Labour
Statisticians,” ILO, Geneva 1993.

2 Resolution Concerning Decent Work, and the Informal Economy. The General Conference of
the International Labour Organization, meeting in its 90th Session, 2002, hlm.  25.

3 Stephen Graham Saunders, “Estimates of the Informal Economy in South Africa: some Macro
Economic Policy Implications”. (Disertation, Faculty of Economic and Financial Sciences at the University
of Johannesburg, 2005), hlm. 14.
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kenyataan bahwa pekerja yang bekerja di situasi yang disebut informal
tersebut pada dasarnya terdesak dan tidak memiliki pilihan untuk
melakukan pekerjaan yang lain. Menurut perwakilan para pekerja,
anehnya banyak pemerintah yang justru mendorong terciptanya ekonomi
informal sebagai jalan mengatasi pengangguran ketimbang benar-benar
mengupayakan pekerjaan dengan ikatan kerja yang formal.4

Dengan keberadaannya yang tidak terdeteksi ataupun tidak tercatat, unit
usaha ekonomi informal menyebabkan para pekerja yang bekerja pada
unit usaha tersebut juga tidak memiliki perlindungan, baik hak-haknya
sebagai pekerja, jaminan sosial, dan status pekerjaannya. Para pekerja
yang bekerja pada usaha-usaha informal sangat rentan menjadi subyek
perlakuan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan
diri karena pada umumnya kesulitan dalam mengorganisasikan diri
mereka ke dalam serikat-serikat buruh. Kerentanan itu tidak hanya
terancam oleh para majikan tetapi para majikannya yang bekerja dalam
unit usaha informal itu sendiri, juga rentan terhadap kompetisi ekonomi
yang berlangsung di luar dirinya. Oleh sebab itu, penggunaan istilah
ekonomi informal juga tidak hanya sebatas pekerja yang menerima upah
dari unit usaha itu tetapi juga mencakup para own-account workers yang
juga memiliki kerentanan yang sama dengan para pekerja upahan.

ILO berharap untuk menghadirkan sebuah kondisi kerja yang layak
(decent work) ke dalam unit-unit usaha ekonomi informal. Gagasan ini
tidak mudah karena berbagai pihak yang terlibat dalam usaha ini memiliki
pandangan atau interpretasi yang berbeda bahkan bertentangan tentang
ekonomi informal.5

Beberapa kalangan ahli ekonomi menganggap bahwa ekonomi informal
adalah bentuk atau unit usaha yang menyimpang karena mereka tidak
menjalankan usaha mereka secara legal. Dengan demikian, ekonomi

4 Report of the Committee on the Informal Economy, Provisional Record 25, Ninetieth Session,
Geneva, 2002, hlm 5.

5 “Decent Work and the Informal Economy”, Report VI, International Labour Conference 90th
Session 2002.
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informal dianggap salah dan mendistorsi ekonomi formal dan oleh sebab
itu semestinya perlu dihilangkan agar tercipta sebuah kompetisi yang adil.
Semakin maraknya ekonomi informal berarti indikator semakin salah
kaprahnya pengurusan sistem ekonomi sebuah negara.6 Para ekonom
tersebut biasanya menyebutkan ekonomi informal juga dengan istilah
seperti shadow economy, illegal economy, crime economy, dan lain
sebagainya.

Para ekonom lain berpendapat bahwa ekonomi informal lahir karena
sebagai strategi untuk bertahan hidup di mana struktur-struktur ekonomi
yang ada tidak dapat menyerap tenaga kerja. Khususnya di negara-negara
transisi seperti di Eropa Timur atau negara-negara Asia yang tengah
berbenah diri setelah dihantam krisis pada tahun 1997, sektor informal
memainkan peran yang dominan karena di masa itu, struktur ekonomi
yang mapan belum sepenuhnya terbentuk sementara sistem yang ekonomi
sebelumnya telah usang.7

Swasono misalnya juga mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan
sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung
lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor
informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal
yang terbukti tidak efisien. Hal ini dapat menunjukan bahwa sektor
informal telah banyak mensubsidi sektor formal, di samping sektor
informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan
kehidupan murah.

Di sisi lain, fenomena ekonomi informal pun berubah sepanjang waktu
yang menyebabkan kerangka konsep ekonomi informal perlu di definisi
ulang. Pada umumnya, pola ekonomi di negara-negara dunia berkembang
sebelum tahun 1960-an masih didominasi oleh perekonomian pertanian,
namun ekonomi modern yang kapitalistik juga mulai tumbuh. Ada sebuah

6 Didik J Rahbini, “Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara”, Kompas, 15 April 2006.
7 Sabine Bernabè, “Informal Employment in Countries in Transition: A Conceptual Framework”,

CASE Paper 56, Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE, April 2002.
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optimisme bahwa insentif-insentif pembangunan yang dilakukan setelah
perang dunia kedua akan membawa perekonomian negara-negara dunia
maju. Namun optimisme ternyata tidak sepenuhnya menjadi kenyataan
karena di beberapa negara berkembang aktifitas ekonomi yang berasal
dari ciri sistem produksi lama masih tetap bercokol dan dianggap
menghambat kemajuan ekonomi modern.

Atas dasar keprihatinan tersebut maka Organisasi Perburuhan
Internasional melakukan sebuah penelitian khususnya kepada negara-
negara berkembang untuk menyelidiki dan memahami hambatan yang
terjadi. Kegiatan itu disebut employment missions dan negara pertama
yang dikunjungi adalah Kenya di tahun 1972.8 Dalam penyelidikannya
ditemukan bahwa kegiatan ekonomi itu tidak hanya bertahan tetapi
ternyata juga memperoleh keuntungan dan menjadi unit usaha yang
efisien. Oleh sebab itu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan
fenomena tersebut dipilih ekonomi informal yaitu sebuah unit usaha kecil
dan tidak tercatat secara resmi ketimbang sektor tradisional yang lebih
menggambarkan sebuah unit usaha yang bersifat feodalistik.

Beberapa konsep mencoba untuk diintegrasikan dalam istilah itu seperti
misalnya memperketat bahwa ekonomi informal dikatakan marjinal atau
pinggiran bila tidak terkait dengan sistem ekonomi kapitalis yang
dominan. Gagasan ini terkait dengan keyakinan bahwa perkembangan
ekonomi kapitalisme yang maju di negara-negara berkembang pada
akhinya akan menyingkirkan ekonomi-ekonomi yang marjinal dan
pinggiran tersebut. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa keyakinan
itu belum tentu terjadi karena setiap negara berkembang memiliki pola
dan arah perkembangan kemajuan ekonominya masing-masing sesuai
dengan karakter dari masyarakatnya.9

8 Martha Chen, “Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the
Formal Regulatory Environment “, (EGDI and UNU-WIDER Conference Unlocking Human Potential:
Linking the Informal and Formal Sectors ,17-18 September 2004, Helsinki, Finland),  hlm. 5.

9 International Labour Organization, “Women and Men In the Informal Economy: Statistical
Picture”, International Labour Office, Geneva, 2002.
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Sementara itu, sistem ekonomi dunia berangsur-angsur berubah. Aktifitas
ekonomi informal yang sebelumnya adalah sebuah sisa dari cara produksi
lama yang dapat bertahan dan memperoleh keuntungan dalam sistem
ekonomi kapitalis modern kini ditambah dengan aktifitas ekonomi yang
timbul akibat pembagian kerja tenaga kerja dunia yang baru. Pembagian
ini adalah dampak dari kemajuan ekonomi di negara-negara maju seperti
Amerika dan Eropa. Di negara-negara tersebut, proses produksi tidak lagi
dipusatkan tetapi mulai dipecah-pecah menjadi beberapa unit bagian atau
mengalami desentralisasi. Sistem produksi kini terdiri dari beberapa unit
produksi atau supply chain dimana letak dari unit-unit tersebut bisa tersebar
di mana-mana termasuk di luar negeri.10

Para pekerja di unit-unit ini pada umumnya tidak terlindungi oleh hukum.
Di Amerika, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa sweatshop yang
pekerjanya adalah para imigran dari negara-negara yang berbatasan dengan
Amerika Serikat. Fenomena ini menarik karena strategi ini terbukti telah
menggelembungkan profit dan juga menciptakan lapangan pekerjaan dan
meluaskan pasar. Namun bukti-bukti di lapangan memperlihatkan bahwa
tidak seluruh pekerjaan yang terbuka adalah pekerjaan yang baik dan tidak
seluruh produsen beruntung untuk memperluas pasar baru mereka. Hal
ini dapat dimengerti karena kompetisi global yang terjadi di antara para
modal telah menciptakan keadaan sehingga unit-unit produksi tersebut
dialihkan kepada perusahaan-perusahaan ekonomi informal dimana para
pekerja tidak terlindungi hak-haknya dan juga terancam dari paparan
bahaya tempat kerja.

Mempertimbangkan situasi-situasi yang telah berubah tersebut, ILO
mencoba untuk meluaskan konsep ekonomi informal. Para pemerhati, ahli,
aktifis perburuhan, dan pemerintah mencoba untuk menangkap gambaran
ekonomi informal yang lebih luas ketimbang yang terjadi di tahun 1970-
an dan juga memperkaya definisi “sektor informal” yang telah digunakan
sejak tahun 1993 oleh ILO dalam perhitungan statistiknya. Melalui konsep

10 Nina Ascoly, “The Global Garment Industry and the Informal Economy: Critical Issues for
Labor Rights Advocates “, IRENE/CCC Discussion Paper, September 2004.
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ekonomi informal, ILO mencoba memasukan informalitas baik hubungan
antara perusahaan dan juga hubungan kerja yang timbul sebagai akibat
terjadi aktifitas ekonomi informal.

Dalam pengertian kerangka konsep yang telah diperluas, ekonomi
informal dilihat terdiri dari ketenagakerjaan informal (informal

employment) -yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki ikatan kerja yang
aman, tidak memiliki tunjangan, dan tidak memiliki jaminan sosial—
baik di dalam atau di luar unit usaha informal.

1. Hubungan kerja informal di dalam unit usaha informal (unit-unit usaha
yang tidak tercatat resmi dan terpisah-pisah) termasuk antara lain
majikan-majikan, pekerja, operator mandiri, dan pekerja keluarga yang
tidak dibayar yang semuanya bekerja di unit-unit usaha informal.

2. Hubungan kerja informal di luar unit-unit usaha informal (unit usaha
yang majikannya tidak jelas, yang bekerja di rumah tangga) termasuk
antara lain para pembantu rumah tangga, buruh harian, buruh yang
bekerja dalam Kontrak Kerja Waktu Tertentu dan juga buruh yang
tidak dilaporkan. 11

Para pekerja dan buruh yang masuk dalam hubungan kerja seperti yang
dikategorikan di atas dicirikan dengan tidak adanya perlindungan baik
diri mereka sebagai pekerja maupun kejelasan status kerjanya. Di sini
mungkin kita mengalami kebingungan untuk meletakkan, joki Three In

One dan para pengamen yang ada di bis kota. Apakah mereka dapat
dikategorikan sebagai pekerja informal atau tidak?

ILO menggarisbawahi bahwa definisi hubungan kerja informal
diberlakukan kepada seluruh jenis-jenis pekerjaan yang memperoleh
remunerasi atau imbalan. -Jenis pekerjaan itu baik memperkerjakan diri
sendiri (self-employment) ataupun memperoleh upah (wage-employment)

-namun pekerjanya tidak diakui, tidak diatur dan terlindung oleh struktur
hukum yang ada dan juga seluruh jenis pekerjaan yang tidak memperoleh

11 Op.cit, ILO, hlm. 12.
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remuneratif atau imbalan yang dijalankan dalam unit usaha pendapatan
(income-producing enterprise).12

Para buruh yang bekerja tanpa perlindungan hukum, sudah sangat jelas
bahwa mereka mendapat perlakuan yang tidak adil namun ini juga terjadi
kepada para pemilik usaha mandiri yang juga harus berhadapan dengan
unit usaha atau perusahaan yang lebih besar. Mereka ini pada umumya
adalah para pemasok bagian-bagian tertentu dari produksi, seperti misalnya
dalam industri sepatu, mereka memasok tali sepatu, atau alas kaki yang
harganya harus berkompetisi dengan perusahaan yang besar dan mapan.
Hubungan supply-chain kerap kali meletakkan para pemasok yang berada
di lapisan bawah tidak dapat melakukan perlindungan baik bagi dirinya
maupun pekerjanya.

Jenis usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari segmentasinya. Ekonomi
informal dapat terdiri dari unit-unit usaha informal (informal enterprise)
yang dapat dilihat bentuknya dalam unit-unit usaha kerja menengah (satu
majikan dan beberapa pekerja), unit kerja keluarga, juga unit kerja dengan
satu orang sebagai pemilik dan operatornya. Ekonomi informal juga dapat
dilihat dari ikatan kerja yang informal (informal employment) dalam unit-
unit usaha itu. Ada beberapa perusahaan formal yang memperkerjakan
pekerja atas dasar ikatan kerja yang informal seperti misalnya buruh-buruh
kontrak, buruh harian lepas, dan sebagainya. Pembantu rumah tangga juga
dapat dimasukan dalam ikatan kerja yang formal.

GAMBARAN EKONOMI INFORMAL INDONESIA

Gambaran yang paling lengkap tentang situasi pekerja informal dapat
ditemukan melalui survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
Nasional. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006, jumlah penduduk
Indonesia adalah 224 juta orang. Dengan 106, 28 juta angkatan kerja yang
produktif. Dalam angkatan kerja itu, 95.18 juta orang bekerja sehingga

12 Ibid, hlm. 5.
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sisanya sebesar 11,1 juta orang adalah pengangguran. Sementara dari
jumlah buruh yang bekerja sekitar 60,77 juta orang atau sekitar 63,85%
bekerja pada unit usaha ekonomi informal. 13

Tabel 1. Tenaga Kerja Formal dan Informal

Dari data di atas dapat terlihat bahwa kecenderungan ekonomi informal
untuk menyerap tenaga kerja semakin besar dari tahun ke tahun. Sebaliknya,
ekonomi formal justru semakin mengalami penurunan sehingga dapat
dikatakan bahwa lapangan ekonomi formal tidak dapat menyerap
pertumbuhan tenaga kerja yang baru. Ekonomi informal itu pada umumnya
bergerak pada unit-unit usaha yang tidak mengandalkan pendidikan yang
tinggi dan umumnya juga tidak memerlukan keterampilan yang khusus. Hal
ini tercermin dari data Sakernas tahun 2006 yang menunjukan bahwa 46
persen tenaga kerja berlatarbelakang pendidikan SD diikuti dengan para
tenaga kerja yang tidak tamat SD.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Pada Kegiatan Informal Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006

13 Tiangur Sinaga, “Peran dan Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/
Buruh sektor Informal,” Makalah disampaikan pada Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan
Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25 November 2006.

Sumber : BPS, 2006.

Tamatan
<SD

SD

SLTP

SLTA

Diploma/Akademi

Jumlah
14,337

28,026

12,031

  5,939

  0,166

Persentase
23,66

46,12

19,80

9,78

 0,27

Jumlah Tenaga
Kerja Formal

34,5 juta

34,5 juta

34,4 juta

Jumlah Tenaga
Kerja Informal

59,2 juta

60,6 juta

60,7 juta

Angkatan Kerja
yang Bekerja

 93,7 juta

 94,9 juta

 95,1 juta

No.

2004

2005

2006



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

129

Meski demikian perlu diklarifikasi lagi bahwa ekonomi informal yang
dimaksud dalam makalah ini terutama adalah para pekerja yang bekerja
di luar sektor pertanian. Bila melihat struktur tenaga kerja berdasarkan
lapangan usahanya maka kita mendapatkan bahwa sebagian besar tenaga
kerja bekerja pada ekonomi informal perdagangan.

Tabel 3. Distribusi Tenaga Kerja Informal Berdasarkan
Lapangan Usaha

Perlu diberikan catatan dalam makalah ini, gambaran yang diberikan oleh
BPS mencakup seluruh sektor informal termasuk para pekerja yang bekerja
di sektor pertanian sementara kita hanya memusatkan kepada para pekerja
yang berada di luar sektor pertanian dengan pemetaan tenaga kerja yang
akan dibahas di bagian lain dalam tulisan ini.

Selain aktifitas ekonomi informal yang tumbuh secara tradisional dalam
arti berkaitan dengan sektor pertanian dan pola-pola ekonomi berdasarkan
adat istiadat dan budaya, dewasa ini timbul pula ekonomi informal yang
tumbuh dengan pesat dan berkaitan atau bersinggungan dengan ekonomi
modern. Meski kata informal menggiring pikiran kita kepada sebuah usaha
yang kecil namun sumbangannya secara ekonomi cukup signifikan. Pada
tahun 2004, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah banyaknya
usaha, tenaga kerja dan nilai produksi UMKM tidak berbadan hukum

Sektor
Pertanian

Industri Pengolahan

Perdagangan Jasa

Jasa

Sektor Lainnya

Jumlah Tenaga Kerja
39,22 juta

  2,84 juta

10,09 juta

  1,93 juta

  6,68 juta

No
1.

2.

3.

4.

5.

14 Ibid.

Sumber : BPS, dalam Sakernas 2006 (Februari).14

Universitas

Jumlah
0,23

60,769
  0,37

100
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sebesar Rp. 537 milyar dengan jumlah tenaga kerja informal 30 juta dan
jumlah unit usaha sekitar 17 juta usaha.15

Propinsi yang menerima lebih banyak rupiah dari ekonomi ini adalah Jawa
Timur dan kemudian Jawa Tengah. Banyaknya usaha dan rupiah yang
didulang dari unit ekonomi informal ini juga menggambarkan sumbangan
kerja yang dilakukan oleh pekerja di ekonomi informal ini. Sebagai contoh,
di Manado, pemerintah daerah menyerap retribusi dari PKL sebesar Rp.
175 juta setiap bulan dari kurang lebih 5000 PKL yang tersebar di Kota
Manado dengan asumsi para pedagang itu membayar Rp. 5000,- tiap hari
kepada aparat. Angka itu di luar retribusi kebersihan, retribusi pasar, dan
retribusi lain yang jumlahnya setiap bulan sekitar Rp. 77.078,- per pedagang.16

Dapat dibayangkan berapa besar daya ekonomi dari aktifitas tersebut dan
angka yang disumbangkan di lapangan tentu jauh lebih besar karena para
pedagang itu juga harus membayar biaya-biaya lain yang tidak resmi.

Timbulnya unit-unit usaha informal itu dapat disebabkan oleh berbagai
sebab yang dikategorikan dalam beberapa penyebab. Di antara tahun 1996-
1998, dunia berkembang khususnya negara-negara Asia mengalami krisis
moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi tersebut mengakibatkan banyak
perusahaan dan pabrik yang tutup karena begitu tingginya selisih mata
uang, macetnya roda produksi akibat daya beli masyarakat yang rendah
dan pengembalian kredit yang tertahan di beberapa bank besar. Kesulitan
itu mengakibatkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena
perusahaan tempat mereka bekerja ditutup atau merugi akibat tidak mampu
bertahan dalam ekonomi yang sulit. Semenjak itu para pekerja mencoba
melakukan inisiatif-inisiatif usaha sebagai strategi bertahan hidup. Mereka
mencoba berbagai usaha dari warung makanan hingga usaha-usaha ritel
seperti bengkel atau bidang jasa.

Para pekerja yang mencoba bertahan hidup tersebut ada yang mencoba
untuk menjadi pengelola modal mereka dan menjadi pengelolanya sendiri,

15 Badan Pusat Statistik, “Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia,” Direktorat
Diseminasi Statistik, Jakarta, Juli 2006, hlm. 16.

16 Fransiska R. Korompis, “Gambaran Pedagang Kaki Lima di Manado”, Tesis Program Pasca
Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2005.
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bergabung bersama dengan satu atau dua orang lain, bekerja atas nama
keluarga atau tidak sedikit yang kembali menjadi pekerja dari usaha-usaha
ekonomi informal. Di Ibukota, misalnya di daerah semanggi, cukup dikenal
sebuah kawasan Tenda Semanggi yang menampung warung-warung makan
dengan segala macam rasa dan aneka masakan. Warung-warung dibangun
serius dengan memperhatikan aspek-aspek interior yang menarik dan juga
menawarkan harga yang kompetitif.

Selain karena krisis ekonomi, unit usaha ekonomi informal di Indonesia
juga timbul akibat beberapa kejadian atau bencana alam yang
mengakibatkan seluruh sektor ekonomi di sebuah daerah tidak berfungsi
dan membutuhkan waktu untuk pulih seperti sediakala. Bencana alam yang
terjadi daerah-daerah seperti Aceh, Nias, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan
lainnya membuat banyak penduduk yang merubah pekerjaanya. Namun
demikian, ekonomi informal yang disebabkan karena kejadian luar biasa
ini bersifat sementara. Ketika proses pemulihan ekonomi berangsur-angsur
dapat mengembalikan kehidupan mereka yang lama, kegiatan ekonomi
informal dapat berkurang.

INFORMALISASI

Hal yang menarik untuk dicermati berkaitan dengan ekonomi informal adalah
informalisasi ikatan kerja yang dulunya ditetapkan secara formal.
Informalisasi ini terkait dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di
negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa telah mendorong sebuah
pembagian kerja baru dimana produksi menjadi global. Sistem produksi
dengan mengembangkan supply-chain atau rantai produksi tidak lagi
memusatkan aktifitas produksi pada satu pusat namun disebarkan ke
beberapa daerah atau negara sesuai dengan keunggulan komparatifnya
masing-masing. Dengan cara demikian unit-unit ekonomi menjadi lebih
fleksibel dalam menghadapi kompetisi.17 Bagian-bagian produksi di-
outsourcing atau dialihkan kepada pihak-pihak lain.

17 James J. Spinallane, Industri Ringan Kaki: Neoliberalisme dan Investasi Global, Neoliberalisme
I., Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm. 172.
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Pengalihan itu pada umumnya dikerjakan oleh beberapa unit usaha yang
ilegal karena misalnya menggunakan tenaga-tenaga kerja imigran yang
berasal dari luar. Jenis rumah produksi ini yang disebut dengan sweatshop.

Fenomena ini dengan kata lain menjelaskan terjadinya proses informalisasi
tenaga kerja. Dalam rumah-rumah produksi itu para buruh biasanya tidak
mendapat perlindungan baik tentang status kerjanya maupun kesehatan
mereka.

Pembagian tenaga kerja dunia yang baru juga berimplikasi ke Indonesia.
Mulai tahun 1970-an pabrik-pabrik didirikan di beberapa kawasan industri
yang memang telah disiapkan oleh pemerintah. Para investor yang sebagian
besar berasal dari luar Indonesia mencoba untuk merebut mendapatkan
order dari perusahaan-perusahaan ternama di Eropa dan Amerika, seperti
Adidas, NIKE, Reebok dengan memanfaatkan keunggulan komparatif
tenaga kerja yang murah di Indonesia. Ada pula yang menganggap bahwa
alasan pabrik-pabrik itu pindah karena semakin ketatnya peraturan dan
perundangan di Eropa dan Amerika.18

Selain itu, perekonomian dunia yang buruk dan membuat kemiskinan juga
di negara-negara maju, mendorong masyarat mereka untuk membeli barang
secara selektif dalam arti tidak lagi hanya memperhatikan merek namun
harga. Usaha retail Wal-Mart yang banyak dikecam karena politik anti
serikatnya, dapat melakukan ekspansi yang besar dan meluas karena
konsumen di negara tersebut tidak lagi peduli dengan kampanye-kampanye
anti-sweatshop yang didengungkan.19

Pada masa itu, pabrik-pabrik menerima dan memperkerjakan para buruh
yang kerap kali bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan,

18 Suziani, Kasus Nike di Indonesia, Meneropong Kondisi Kerja Buruh Perusahaan Sepatu
Olahraga, Yakoma-PGI, Jakarta 1999, hlm.  20.

19 Wal-Mart adalah sebuah perusahaan retailer terbesar dan berekspansi paling cepat di dunia.
Di tahun 1998 penjualannya hanya $100 juta namun di tahun 2004 sudah mencapai $276 juta. Wal-
Mart juga salah satu perusahaan swasta yang memiliki karyawan terbanyak di dunia. Pada tahun
2004, jumlah orang yang bekerja di Wal-Mart adalah 1,5 juta orang, 3,361 outlet di Amerika, 1,363
toko potongan, 1.672 SuperCenters. Dibalik kemajuan-kemajuan tersebut, Wal-Mart sendiri telah
menghancurkan lapangan pekerjaan dan perekonomian di Amerika karena sebagian besar barang-
barangnya di buat di luar negeri. Lihat: Bill Quin. How Wal Mart is Destroying America (and the
world). And What You Can Do about It,  California, United States: Ten Speed Press, 2005.
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seperti menerima buruh anak di bawah usia minimum atau melakukan
diskriminasi kepada pekerja perempuan dengan cara misalnya memberi upah
mereka lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Pada saat kondisi tersebut
menjadi sorotan utama dari organisasi organisasi hak asasi manusia, pabrik-
pabrik mulai memperbaiki diri dan mengurangi pelanggaran hukum. Namun
demikian, sebagai jalan keluarnya, mereka juga melakukan pengalihan unit
produksinya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan biasanya dikerjakan
oleh rumah-rumah industri kecil. Pekerja rumah tangga industri itu, pada
umumnya bekerja dalam ikatan hubungan kerja borongan yang mendapatkan
upah sesuai dengan jumlah pesanan yang dapat diselesaikan.

Semenjak diberlakukannya UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003
(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), tidak ada lagi ada hambatan bagi
para pemilik pabrik melakukan pengalihan unit-unit produksi mereka. Ada
beberapa bagian dari UU tersebut yang mendorong terjadinya informalisasi
ikatan kerja formal yang telah ada sebelumnya. Asfinawati, direktur LBH
Jakarta, melakukan catatan tentang pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan
yang telah mendorong terjadinya informalisasi.20

Kontrak. Hubungan kerja kontrak pada awalnya diatur dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja (Permenaker 2/1993). Peraturan ini yang kemudian
dirujuk menjadi pasal di UU Ketenagakerjaan yang artinya juga
menghilangkan peluang untuk menghapuskan sistem kerja kontrak karena
berdasarkan TAP MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan, Peraturan Menteri bukanlah suatu perundang-
undangan hingga tidak memiliki kekuatan hukum. Ada perbedaan ketentuan
Perjanjian Waktu Tertentu dalam UU Ketenagakerjaan dengan Permenaker
Nomor 2/1993. Dalam Pasal 56 ayat 2 UU Ketenagakerjaan
dinyatakan,”Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 didasarkan atas :
1. Jangka waktu; atau
2. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.

20 Asfinawati, “Gejala Formal ke Informal: Mungkinkah di tahan”, Makalah disampaikan pada
Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25 November
2006.
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Dengan pasal tersebut muncul dualisme aturan mengenai pembatasan
kontrak. Dualisme ini membuka kemungkinan jangka waktu yang sudah
ditentukan dalam UU dinegasikan dengan alasan belum selesainya suatu
pekerjaan. Selain masalah substansi UU, walau de jure ketentuan mengenai
kontrak bersifat limitatif, de facto, sistem kontrak ini bersifat tidak terbatas.
Hubungan sub-ordinat antara pekerja dengan pengusaha yang membuat
pekerja tidak banyak memiliki pilihan.

Sistem kontrak ini membuat hubungan kerja tidak tetap atau dengan istilah
lain dapat dikatakan tidak formal karena ada beberapa tunjangan dan
jaminan sosial yang tidak diberikan selayaknya pekerja tetap. Akibat yang
paling berat, pekerja dapat diputuskan sewaktu-waktu serta mudah diganti
oleh pekerja lain ini mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak
mendapat pesangon. Hal penting lain, ketidakstabilan hubungan kerja
kontrak ini juga berpengaruh terhadap gerakan serikat buruh. Pekerja
kontrak cenderung takut untuk berserikat mengingat rentannya hubungan
kerja mereka. Selain itu, bila serikat buruh yang ada berbasis pada
perusahaan, akan menyulitkan pengorganisasian pekerja kontrak karena sifat
hubungan kerja mereka yang sementara. Karena kehilangan status sebagai
pekerja kontrak berarti juga hilangnya status sebagai anggota serikat buruh.

Outsourcing. UU Ketenagakerjaan merupakan aturan yang pertama kali
melegalisasi praktek outsourcing. Pasal 64 UU Ketenagakerjaan
menyebutkan:

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis.”

Outsourcing menyebabkan ketidakjelasan hubungan kerja karena buruh
bekerja di suatu perusahaan tetapi hubungan kerjanya berada pada
perusahaan lain yang menurut UU Ketenagakerjaan disebut ‘penyedia jasa
pekerja/buruh’. Ketidakjelasan hubungan kerja ini menyebabkan
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ketidakjelasan pula akan hak-hak yang diterima pekerja. Pengaburan
hubungan kerja ini membuat posisi tawar pekerja lemah di hadapan
majikan. Bila ada persoalan, kerap perusahaan tempat bekerja tidak mau
bertanggungjawab dengan alasan hubungan kerja adalah dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja. Sedangkan bila perusahaan penyedia
jasa dimintakan pertanggungjawaban, dari segi finansial ia bukan pihak
yang berproduksi yang artinya tidak memiliki sumber dana (ingat : buruh
bekerja bukan untuk perusahaan penyedia jasa pekerja) dan secara
manajerial perusahaan penyedia jasa pekerja bukan pihak yang berwenang
karena ia tidak berada di lokasi produksi.

Seperti perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing ini melemahkan
gerakan serikat buruh. Kecenderungan saat ini adalah pengorganisasian
buruh didasarkan pada basis perusahaan menimbulkan kegamangan ketika
sistem oursourcing berlangsung. Basis perusahaan ini membuat pekerja
outsourcing dan non-outsourcing di satu perusahaan, tidak dapat bergabung
dalam satu serikat. Otomatis gerakan mereka akan terpecah.

Kesejahteraan dan fasilitas berbeda yang didapat pekerja outsourcing juga
menimbulkan kepentingan berbeda dari serikat-serikat buruh yang ada
dalam satu perusahaan yang akhirnya cenderung memecah gerakan serikat-
serikat tersebut. Hal paling krusial adalah tidak menentunya hubungan
kerja pekerja outsourcing potensial menyebabkan ketakutan mereka untuk
berserikat. Terlebih di tengah iklim pengawasan ketenagakerjaan yang
lemah termasuk terhadap perlindungan kebebasan berserikat.

Outsourcing ini juga menyebabkan penggolongan atas jenis pekerjaan,
antara yang utama (core) dengan sampingan (periphery). Lihat Pasal 65
ayat 2 (c) UU Ketenagakerjaan:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut: Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan”
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atau Pasal 66 ayat 1

“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

Ketentuan di atas diperparah dengan penjelasan UU Ketenagakerjaan
sebagai berikut

“Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan
yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu
perusahaan.”

“Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan
(cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh
katering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan),
usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta
usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.”

Sub-kontrak. Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan perusahaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Sering tidak disadari bila
subkontrak inilah yang membuka peluang munculnya buruh kontrak dan/
atau outsourcing. Dengan dalih perusahaan hanya mengerjakan pekerjaan
yang diborongkan dari perusahaan lain, yang tidak tetap ordernya, maka
status pekerja dijadikan pekerja waktu tertentu atau diambil dari
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Subkontrak atau pemborongan
pekerjaan ini juga menimbulkan bentuk-bentuk hubungan kerja yang lebih
luas seperti kerja paruh waktu dalam jenis pekerjaan yang lebih luas atau
pekerjaan yang dibawa dan dikerjakan di rumah bersama keluarga atau
komunitasnya.
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PEMETAAN PEKERJA DALAM EKONOMI INFORMAL

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan tentang diperluasnya kerangka
konsep ekonomi informal agar dapat menangkap fenomena-fenomena baru
yang timbul akibat dari perkembangan ekonomi dunia. Dalam konteks
tersebut, ekonomi informal jauh lebih kompleks dibandingkan dengan
situasi ketika istilah ini diperkenalkan pada tahun 1970-an. Di Indonesia
sendiri hampir dipastikan bahwa seluruh kegiatan masyarakat kita tidak
lepas dari kerja yang dilakukan oleh pekerja baik di unit usaha informal
maupun ikatan kerja mereka yang informal. Meski demikian kita tidak
dapat memasukan seluruh jenis pekerjaan yang tidak formal sebagai
informal.

Ada beberapa batasan tertentu sehingga sebuah pekerjaan tidak dapat kita
kategorikan dikaitkan dengan ekonomi informal. Pertama, bila pekerjaan
itu berada dalam sebuah unit usaha yang formal, memiliki ikatan kerja
yang formal, dapat akui, diatur, dan dilindungi oleh hukum. Batasan ini
sendiri sudah menjelaskan bahwa pekerjaan ekonomi informal haruslah
sesuatu yang ada di luar ekonomi formal. Kedua, meski sebuah pekerjaan
itu berada di luar ekonomi formal, pekerjaan itu tidak dapat disebut dengan
ekonomi informal apabila menghasilkan pelayanan dan barang jasa yang
sifatnya bertentangan dengan hukum (ilegal). Hal ini termasuk diantaranya
para pengamen di biskota, joki Three in One, calo kereta api, dan lain
sebagainya. Kegiatan tersebut tidak dapat disamakan dengan para pekerja
yang bekerja di rumah-rumah produksi karena di dalamnya masih terdapat
kaitan dengan ekonomi formal meski peraturan atau perundangan tidak
dapat menjangkau mereka atau disembunyikan dari jangkauan hukum.
Ketiga adalah kegiatan rumah tangga atau pengasuhan tidak dapat disebut
sebagai ekonomi informal seperti misalnya pembantu yang tidak dibayar
atau kegiatan pengasuhan keluarga yang tidak menerima imbalan. Alasan
tidak dimasukannya kegiatan tersebut karena ekonomi informal adalah
bagian dari pasar formal dimana setiap pekerjaan menghasilkan sebuah
imbalan. Namun, untuk para pekerja domestik seperti tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dikelola oleh PJTKI atau
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Baby Sitter yang di kelola oleh yayasan dikategorikan sebagai ekonomi
informal karena tenaga kerjanya memperoleh imbalan.

Setelah kita mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
dikategorikan ekonomi informal, maka kita dapat mendeteksi dan
mengkategorikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dimasukan ke
dalam kategori ekonomi informal. Alat bantu untuk pemetaaan tersebut
menggunakan kategorisasi yang dibuat oleh ILO dan telah dijelaskan
sebelumnya di atas.

Tabel 4. Status Ikatan Kerja Pekerja

Tabel 5. Kategori Pekerjaan Ekonomi Informal berdasarkan
Status Ikatan Kerja dan Tipe Usahanya

No.
1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Tenaga Kerja
39,22 juta

  2,84 juta

10,09 juta

  1,93 juta

  6,68 juta

Sektor
Pertanian

Industri Pengolahan

Perdagangan Jasa

Jasa

Sektor Lainnya

Sumber: ILO dikutip dari John Angelini Kenichi Hirose.

Jobs by Status in Employement
Production
units by
types

EmployersOwn-Account
Workers

Formal
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Enterprises
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Family

Workers

Informal

Employee Members of
producers’

Cooperative

FormalInformal FormalInformal

1 2

3 4 5 6 7 8

9 10
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Sel yang hitam berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan
definisinya tidak ada di dalam jenis pekerjaan yang ditanyakan. Sementara
sel yang berwarna abu-abu merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang
ada dalam tipe unit produksi yang dipertanyakan tetapi tidak relevan
dengan bahasan. Sel yang tidak berwarna adalah sel-sel yang menjadi
bahasan dan merepresentasikan sektor ekonomi informal yang menjadi
pokok bahasan.

1. Ikatan dan hubungan keluarga adalah modal sosial yang dapat
didayagunakan menjadi ekonomi informal dan juga ekonomi formal.
Pekerja yang memiliki kaitan keluarga pada umumnya memiliki ikatan
kerja yang informal. Mereka dapat bekerja di unit usaha yang formal
seperti misalnya para pekerja yang bekerja rumah makan yang dikelola
keluarga. Mereka tidak memiliki perjanjian kerja ataupun perlindungan
hukum berkaitan dengan pekerjaannya. Jenis ini dapat ditemukan pada
sel 1 dan 5.

Pada beberapa kasus seperti industri rumah tangga atau home industry,
anak-anak di bawah umur adalah tenaga kerja yang sering digunakan.
Dengan dalih membantu orang tua, anak-anak tersebut membantu ibu
atau ayah mereka yang biasanya mendapat pekerjaan yang di outsource-
kan dari pabrik-pabrik. Sebagai contoh industri rumah tangga yang
terdapat di daerah Purwakarta di mana mereka mengerjakan pekerjaan
tangan untuk menempelkan logo-logo dan label dari topi merek terkenal.
Jenis ekonomi informal semacam ini biasanya berada dekat dengan
pabrik-pabrik formal. Humanika Group misalnya melaporkan banyak
para pekerja perempuan yang tidak mendapatkan jaminan dari
pekerjaannya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena mereka
dikerjakan secara kontrak. Para pekerja perempuan yang dikontrak itu
diikat hanya melalui perjanjian lisan dan tidak ada satu bukti tertulis
yang dapat diajukan bahwa mereka bekerja di pabrik tersebut sehingga
posisi mereka sebenarnya menjadi tidak formal.21

21 Ayuni and Dana Rudiono, Home Based Workers in Indonesia – A Survey Report, Committee
for Asian Women, Bangkok, 2002.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

140

Pekerja dengan ikatan kerja informal yang bekerja pada rumah tangga
tidak menjadi bagian dari ekonomi informal karena bentuk pekerjaan
itu tidak berakibat perolehan imbalan. Biasanya pekerjaan ini dilakukan
sebagai perwujudan solidaritas atau kekerabatan seperti misalnya dalam
keponakan yang tinggal di rumah pamannya dan membantu rumah
tangga sebagai bentuk terima kasih.

Tuduhan Tujuh: Pekerjaan Rumah

Banyak pekerja yang mengaku bahwa mereka diwajibkan untuk
membawa pekerjaan ke rumah dan dibayar berdasarkan barang yang
dihasilkan. Beberapa pekerja tanpa diminta mengaku bahwa perusahaan
hanya membayar Rp.1,- sampai Rp.3,- per-barang jadi untuk pekerjaan
rumah tersebut dan jumlah ini berada jauh di bawah upah minimum
untuk kerja lembur, dan bahkan jauh di bawah upah minimum untuk
jam kerja biasa. Beberapa pekerja mengaku bahwa pekerjaan rumah
mereka sama sekali tidak ada catatan pembukuannya untuk tujuan
penghitungan upah lembur atau diperhitungkan jauh di bawah upah
lembur. Beberapa pekerja mengaku bahwa upah untuk pekerjaan rumah
biasanya dibayarkan dalam suatu transaksi yang sama sekali terpisah
dari pembayaran upah bulanan dan tidak tercantum pada selip gaji resmi
pabrik.

Para manajer PT. Dada mengaku bahwa mereka tidak memerintahkan
untuk membawa pekerjaan ke rumah dan tidak tahu menahu adanya
perintah untuk membawa pekerjaan ke rumah. Tim Standard of

Engagement (SOE) Adidas dan Kepala Depnaker Purwakarta menyatakan
bahwa mereka tidak tahu menahu adanya kasus pekerjaan rumah di PT.
Dada. Tidak jelas apakah Adidas ataupun Depnaker Purwakarta telah
melakukan penyelidikan mengenai kasus pekerjaan rumah di PT. Dada.

Perwakilan Adidas mengatakan bahwa pemberian pekerjaan rumah
merupakan pelanggaran atas Kode Perilaku mereka. Depnaker
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mengatakan bahwa mengenai pekerjaan rumah tidak diatur dalam hukum
perburuhan di Indonesia.

Walaupun mengenai pelaksanaan pekerjaan rumah itu sendiri tidak diatur
oleh hukum perburuhan di Indonesia, namun hal tersebut tidak dapat
dijadikan alasan bagi perusahaan yang memerintahkan dilakukannya
pekerjaan rumah tersebut untuk tidak mengikuti persyaratan hukum
mengenai upah minimum biasa, upah minimum kerja lembur, serta
pembukuan. Jika untuk persoalan pekerjaan rumah ini pengusaha tidak
diwajibkan memenuhi persyaratan hukum mengenai upah dan
pembukuan, maka ini bisa dijadikan alat bagi pengusaha untuk mengelak
dari pelaksanaan persyaratan tersebut. Praktek-praktek ini melanggar
ketentuan di dalam Kode Perilaku WRC dan berbagai Kode Universalitas
yang menentang praktek-praktek perburuhan yang sewenenang-wenang
atau bersifat mengeksploitir pekerja.

2. Dalam sel 2 dan 6 adalah para pekerja yang memiliki pekerjaan infor-
mal baik di dalam sebuah unit usaha yang formal mapun informal.
Para pekerja dengan status kontrak waktu tertentu yang tidak memiliki
tunjangan dan jaminan sosial yang setara dengan pekerja tetap adalah
termasuk pekerja dengan ikatan kerja yang informal. Sebelum UU
Ketenagakerjaan diberlakukan, para pekerja ini biasanya bekerja pada
pekerjaan-pekerjaan yang tidak tetap seperti misalnya bagian aksesoris
di sebuah perusahaan garmen, tekstil, sepatu atau pekerjaan-pekerjaan
yang akan selesai dalam waktu tertentu. Namun semenjak informalisasi
pekerjaan yang formal melalui UU Ketenagakerjaan, pekerjaan-
pekerjaan yang dulu hanya dapat diisi oleh pekerja dengan ikatan kerja
formal, kini mulai tersingkirkan. Pekerjaan tetap seperti menjahit
(sewing) dan memotong (cutting), mulai diisi oleh pekerja tidak tetap
dan jumlahnya semakin lama semakin meluas. Mereka dikontrak dalam
jangka waktu tiga bulan, enam bulan, setahun dan diputus dalam
sebulan lalu kemudian dipekerjakan kembali.

Sumber : Laporan Investigasi PT. Dada Purwakarta Workers Rights Consortium,

2002.
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Para pekerja bangunan atau kuli-kuli penggali lobang juga dapat
dikategorikan dalam pekerja yang tidak memiliki ikatan kerja formal
tetapi bekerja pada usaha-usaha ekonomi formal. Dalam peraturan
perundangan, para pemberi kerja harus tetap memenuhi prosedur mulai
dari kontrak kerja hingga mendaftarkan mereka ke Jamsostek sebagai
sebuah kewajiban. Dalam prakteknya hal ini tidak terjadi karena biasanya
unit usaha yang formal hanya berhubungan dengan koordinator dari
kelompok kuli tersebut.

Kondisi pekerja yang lebih memprihatinkan dapat terjadi bila pekerja
tidak memiliki ikatan kerja formal dan sekaligus bekerja pada unit
usaha yang tidak formal. Indonesia belum memiliki data yang dapat
menggambarkan karakter pekerja yang termasuk dalam kategori ini
tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kategori sel 6 ini yang dapat ditemui
di usaha-usaha kecil menengah yang kini timbul di Indonesia, seperti
mereka yang bekerja di bengkel-bengkel, toko di pusat-pusat
perbelanjaan, para pekerja di pabrik pemasok tingkat bawah, sopir-
sopir bis dan mikrolet, rumah-rumah makan non-waralaba, dan unit-
unit kerja informal lainnya.

Warung Angkring

…namun demikian, bila diamati, warung angkringan di seputar
Yogyakarta cenderung makin banyak. Sekarang ini di satu penggalan
jalan sering kali tidak hanya ada satu warung angkring, tetapi bahkan
bisa sampai 3-5 warung. Dengan kata lain, ada indikasi bahwa “tingkat
kepadatan” bidang usaha informal ini mungkin telah makin tinggi. Hanya
saja hal ini secara bersamaan diimbangi pula dengan makin bertambahnya
jumlah penduduk DIY, terutama Kota Yogyakarta dan Sleman yang makin
padat penduduknya.

Secara faktual hal ini dapat terlihat dari bertambahnya pemukiman atau
perumahan berikut aktifitas-aktifitas pendukungnya seperti rumah toko
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(ruko), toko swalayan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor juga
merupakan indikator Yogyakarta dan Sleman makin padat. Berdasarkan
data BPS, untuk seluruh DIY, jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun
2002 mencapai 705.559 unit (naik 11,02 persen dari tahun 2001) yang
sebagian besar adalah sepeda motor (84,63 persen).

Dalam kenyataannya, jumlah ini bisa bertambah lagi karena tidak sedikit
kendaraan yang tidak teregistrasi di Kepolisian Daerah Propinsi DIY
namun sehari-hari digunakan di wilayah DIY, khususnya oleh pelajar
atau mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta. Lebih dari separuh
kendaraan bermotor yang di DIY terdaftar di Kota Yogyakarta dan
Sleman.

Dengan melihat perkembangan peluang pasar yang ada, maka tidak
berlebihan bila jumlah warung angkring makin hari makin banyak.
Selama ini pedagang angkringan sering dikatakan banyak yang berasal
dari luar kota, terutama dari daerah sekitar Klaten. Namun belakang ini
di beberapa tempat di pinggiran kota bahkan sudah dapat dijumpai
pedagang angkringan yang merupakan penduduk setempat. Hal ini
menunjukkan bahwa aktifitas warung angkring diharapkan dapat
memberikan penghasilan, atau setidaknya penghasilan tambahan bagi
pelaku-pelakunya terutama ketika krisis ekonomi belum juga betul-betul
selesai.

Di kolom 10 adalah pekerja yang tidak punya ikatan kerja formal dan
bekerja di rumah tangga. Biasanya jenis pekerjaan ini adalah para
pembantu rumah tangga, perawat bayi, sopir pribadi, tukang kebun
dan beberapa di antaranya juga bekerja sebagai petugas keamanan.
Mereka biasanya dapat ditemukan di perumahan-perumahan menengah
ke atas yang memiliki rumah besar dan mempekerjakan banyak tenaga
untuk merawat rumah tersebut.

Sumber : “Nilai Ekonomis Modal Sosial Pada Sektor Informal Perkotaan”Aloysius
Gunadi Brata, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya,
(aloy.gb@mail.uajy.ac.id).
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3. Pada sel 3 dan 4 adalah pekerja-pekerja yang karena sifat pekerjaannya
tidak memiliki ikatan kerja yang formal. Di negara-negara maju, misalnya
di negara-negara Organization for Economic Co-operation and

Development (OECD), kelompok pekerja informal ini mewakilkan 12
persen angkatan kerja di luar pertanian dan ini menyumbangkan
pendapatan yang besar bagi Gross Domestic Product (GDP). Jenis
pekerjaan mereka dapat juga dikategorikan sebagai self-employment yang
merupakan kategori non-standard work di negara-negara maju.

Self-employment disebut sebagai pekerjaan yang tidak standar karena
pekerjaan yang digeluti tidak mengandung hubungan pengupahan
sehingga tidak memiliki akses ke slip gaji atau pun tunjangan tertentu.
Sepenuhnya mereka sangat tergantung dengan diri mereka sendiri baik
dalam pendapatan yang mereka terima maupun juga bagaimana
menjaga agar unit usaha yang mereka miliki tetap bertahan dan
berjalan. Meski demikian self-employment juga tidak seragam karena
bila ditinjau dari jumlah yang tenaga kerja yang terlibat. Secara
sederhana self-employment dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama
adalah self-employment yang bertindak sebagai majikan dan memiliki
beberapa tenaga kerja. Kedua adalah self-employment yang tidak
memiliki tenaga kerja lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri .

Di Indonesia, tukang becak, tukang ojek, sopir bajaj, dan sopir mikrolet
dapat termasuk dalam kategori own-account workers bila mereka
memiliki sendiri alat produksinya. Pendapatan yang mereka peroleh
sangat tergantung dari usaha mereka sendiri karena tidak ada tenaga
kerja lain yang membantu. Para pekerja ekonomi informal dari kelompok
ini sangat rentan biasanya lebih banyak berhadapan dengan peraturan-
peraturan di dalam kota. Seperti pelarangan melewati jalan-jalan tertentu
bagi sejumlah kendaraan.

Profesi own-account workers sangat rentan oleh kebijakan-kebijakan
pemerintah dan juga kompetisi dari ekonomi atau sektor yang lain.
Misalnya penelitian tentang becak pada 10 tahun yang lalu telah
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menunjukan bahwa pendapatan para tukang becak turun. Walaupun
secara nominal angka pendapatan rata-rata perhari naik, namun secara
nyata upah yang mereka terima berkurang.22 Sementara bagi own-account

workers yang bekerja pada rumah tangga, pada umumnya mereka
menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan mereka sendiri seperti para petani
dan peternak. Mereka dikategorikan dalam sel 9. Para konsultan adalah
contoh dari own-account workers dari kelas menengah yang walaupun
ikatan kerja mereka informal tetapi dapat dikategorikan sebagai ekonomi
informal atau formal tergantung kepada siapa jasa atau pelayanannya
diberikan.

Pendapatan bersih harian dari supir becak meningkat drastis namun
pendapatan sebenarnya menurun. Survey tahun 1988-1989, sebagai contoh,
hampir dari setengah responden memperoleh lebih dari Rp. 3.000,-/hari
(sepadan dengan beras sebanyak 6,2 kg) Survey tahun 1998 menunjukkan
sebanyak 7,6 % supir becak memperoleh lebih dari Rp. 15.000,-per-hari
(sepadan dengan beras sebanyak 5,6 kg). Sebelumnya hanya 7,6 % dari
supir becak ada pada kategori terendah ini, tapi sekarang meningkat
menjadi 16,7%. Pendapatan terus menurun satu dekade terakhir ini, tetapi
terlalu sederhana untuk menyimpulkan dari pendapatan supir becak yang
tidak lagi menguntungkan. Ada aspek yang membingungkan pada hasil
penelitian –proporsi dari supir pada golongan pendapatan menengah (4.1-
6.4 kg beras sepadan dengan 1988-89, 3.7 kg beras pada tahun 1998)
meningkat dari 20.2 % ke 49.8 %.

Pada tahun 1998, sekitar setengah dari responden berpenghasilan lebih
dari Rp.10.000,- per-hari. Bagaimanapun pendapatan para responden
merupakan problem mengingat harga kebutuhan mendasar yang terus
meningkat dan semakin berkurangnya supir becak. Banyak dari responden
mengklaim bahwa menjadi supir becak memberikan penghasilan bagi

22 Yosh Azuma, “Socio-economic Changes Among Beca Drivers in Jakarta 1998-1999, Journal
Labour and Management in Development”, Vol 1 Number 6, Australian National University, Australia,
2000.
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mereka. Sebagian besar dari supir becak bersikeras bahwa pengoperasian
becak di wilayah Jakarta sebaiknya di legalisasi paling tidak sampai krisis
ekonomi berakhir. Jika tidak diperlukan program penyelamatan untuk
memberikan Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Para supir becak khawatir
akan turunnya pendapatan dengan makin banyaknya mikrolet. Kompetisi
yang berkembang antara becak dan mikrolet mengakibatkan frustasi
dikalangan supir becak.

Kategori ekonomi informal lainya adalah para majikan yang memiliki
sendiri unit usahanya secara informal dan memiliki beberapa tenaga
kerja yang ikatannya juga informal. Tenaga kerja yang bekerja pada
majikan yang memiliki usaha informal seperti ini dikategorikan dalam
sel 6.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR INFORMAL

Sektor informal menjadi perhatian dari pemerintah pusat khususnya
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kebijakan pemerintah
tersebut mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 39 ayat 3 yang
mengamanatkan bahwa kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah
untuk diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja. Pemerintah mendukung promosi
“kerja yang layak” (decent work) yang digulirkan oleh ILO, terutama
ke-empat pokok target:
1. Perluasan lapangan kerja;
2. Hak-hak mendasar di tempat kerja;
3. Perlindungan sosial tenaga kerja;
4. Dialog sosial dengan mitra sosial (pekerja, pengusaha, dan LSM).

Ke-empat pokok yang digulirkan di atas akan dijabarkan sebagai dalam
kebijakan pemerintah sebagai berikut:

Sumber :Diterjemahkan dari: Sosio-economic Changes Among Beca Drivers in
Jakarta 1998-1999, oleh Yosh Azuma.
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1. Perluasan Lapangan kerja. Pemerintah menegaskan bahwa perluasan
lapangan kerja tidak hanya dilakukan kegiatan yang formal saja tetapi
juga mengembangkan kegiatan yang informal. Cara untuk mewujudkan
hal tersebut adalah dengan mengembangkan model-model
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja produktif dengan
kompensasi imbalan dan berkelanjutan bagi penganggur.

2. Terapan Teknologi Tepat Guna. Program ini dimaksudkan untuk
memperluas dan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal agar lebih
produktif dan berkelanjutan pada skala kecil atau menengah berbasis
pada terapan teknologi tepat guna. Model yang sudah dikembangkan:

Terapan Teknologi Tepat Guna melalui sistem paket;
Terapan Teknologi Tepat Guna melalui kelompok;
Terapan Teknologi Tepat Guna melalui sistem kader;
Terapan Teknologi Tepat Guna melalui pendampingan.

3. Sistem Padat Karya. Program ini dimaksudkan adalah pendayagunaan
tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur diarahkan dalam
rangka pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi usaha
dalam rangka menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Model-model
yang telah dikembangkan antara lain:

Model Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Produktif Perkotaan
seperti budaya ikan dalam keramba apung;
Model Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Pedesaan
seperti pembuatan jalan atau rehabilitasi sarana dan prasarana
ekonomi.

4. Pengembangan Tenaga Kerja Sukarela adalah program yang ditujukan
untuk meningkatkan jiwa kesukarelawanan serta kepedulian masyarakat
terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat mendukung
pembangunan nasional melalui penyelamatan, pembaharuan,
pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Model-model yang telah
dikembangkan adalah :

Model pembinaan TKS/TKPMP dalam negeri di Indonesia;
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Model pengembangan kerjasama antara lembaga sukarela;
Model pengembangan jaringan kerjasama melalui pusat
pengembangan volunteer;
Model pembinaan tenaga kerja muda Indonesia.

5. Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal. Program
ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat yang mandiri dan
menjadikan wirausahawan baru melalui pengandalan ilmu
pengetahuan dan keterampilan pengelolaan dan pengembangan usaha
berskala kecil. Model-model yang dikembangkan:

Model tenaga kerja mandiri melalui sistem pendampingan
institusional lokal;
Model perluasan kesempatan kerja melalui waralaba;
Model perluasan kesempatan kerja melalui pola gramen bank;

Model pembinaan tenaga kerja informal.

6. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Sosial Kepada
Tenaga Kerja Informal. Tujuan sub-sektor perlindungan tenaga kerja
dalam kegiatan informal adalah terjaminnya perlindungan jaminan
sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja di luar
hubungan kerja atau kegiatan informal. Untuk mencapai tujuan
tersebut telah disusun Rencana Strategi Tahun 2006-2009 sebagai
berikut:

Penyempurnaan dan penyusunan rancangan perundangan-undang
tentang jaminan sosial tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan
kerja formal;
Pilot Project penyelenggaraan Jamsostek bagi tenaga kerja di luar
hubungan kerja;
Pembangunan jejaring kerja penyelenggaraan dan pembinaan
jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja (sektor
informal) secara bertahap;
Pembentukan dan pembinaan kelompok tenaga kerja di sektor
informal;
Mengembangkan dan melaksanakan program pengembangan
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SDM penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja di
luar hubungan kerja (sektor informal);
Membangun sistem informasi program jaminan sosial tenaga kerja
di luar hubungan kerja (sektor informal);
Mengembangkan dan melaksanakan program dan metode
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial
sesuai dengan nuansa otonomi daerah;
Pembangungan jejaring kerja penyelenggaraan dan pembinaan
kesejahteraan pekerja/buruh pada sektor informal secara bertahap.

Tenaga kerja informal tidak terjangkau dalam peraturan dan perundangan
asuransi tenaga kerja yang biasanya diterima oleh tenaga kerja formal.
Oleh sebab itu tenaga kerja di sektor informal sangat rentan terhadap resiko
akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang diderita. Sebagian besar tenaga
kerja di kegiatan informal adalah tenaga kerja dalam kelompok marjinal
yang merupakan prioritas dalam mendapatkan perlindungan dengan bentuk
jaminan sosial.

Komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga
kerja informal tertuang dalam UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (UU SJSN), dimana UU tersebut menegaskan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial. Untuk melaksanakan
UU itu, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pelaksanaannya yang
akan memperinci hal-hal seperti program, iuran, kepersertaan, dan
manfaatnya bagi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar kegiatan
informal.

Meski demikian ada beberapa acuan bagi penyelenggaraan program
jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar
hubungan kerja seperti misalnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Per-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) yang
ditetapkan pada 1 Juni 2006.
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Program jaminan sosial kepada tenaga kerja dengan ikatan kerja yang
tidak formal ini diujicobakan di Semarang pada 1 Juni 2006. Tiga pilot

project dilaksanakan pada tahun 2006 di tiga propinsi yaitu Jambi, Jawa
Tengah, dan Kalimantan Barat dengan peserta berjumlah 400 tenaga kerja
di kegiatan informal. PT. Jamsostek adalah badan penyelenggara jaminan
sosial yang diamanatkan melalui PP Nomor 14/1983. Jamsostek
mentargetkan kepersertaan tenaga kerja informal yang dapat dijangkau
melalui program ini hingga tahun 2006 sebanyak 20 ribu orang. Saat ini
perluasan tersebut sudah mencapai 115,44% dari target.23 Meski
demikian, sosialisasi atau pelaksanaan dari program ini tidak berjalan
mulus. Sebagai contoh PT. Jamsostek Bandung baru bisa merealisasikan
dua dari empat program asuransi yang ditawarkannya tersebut yaitu
Program Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian. Pesertanya
sendiri baru 90 orang dari target 100 orang padahal menurut Kepala
Bidang Program Khusus PT. Jamsostek Cabang Bandung I, jumlah pekerja
informal di Bandung adalah 39.202 orang. Penyebabnya karena belum
adanya petunjuk pelaksanaan teknis yang jelas dan terang.24

KISAH-KISAH TERBAIK

Pada Konsultasi Nasional CLEP yang diselenggarakan pada 24-25
November 2006 terdapat suatu konsensus di antara para peserta bahwa
kisah sukses dalam sektor buruh informal baik di tingkat lokal maupun
nasional sangatlah terbatas. Berikut kisah sukses yang dapat dirangkum
baik dari hasil Konsultasi Nasional CLEP atau pun dari diskusi-diskusi
yang diselenggarakan dalam rangka persiapan Konsultasi Nasional.

1. Kisah Serikat Pekerja Rumah Tangga, Yogyakarta
SPRT di Yogyakarta membuat konsep perjanjian kerja untuk pekerja
domestik dengan tujuan agar majikan dan yang dipekerjakan mengerti
hak dan kewajiban masing-masing. SPRT sedang tahap melobi

23 Sinaga, op.cit.
24 Dikutip dari”Jamsostek Pekerja Informal Terkendala”, artikel dalam Pikiran Rakyat, 7

November 2006.
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pemerintah daerah agar kontrak tersebut dapat dijadikan peraturan
lokal (Perda).

2. Kisah LBH Jakarta untuk fasilitasi sengketa buruh informal. LBH
Jakarta memfasilitasi mediasi sengketa antara para pemilik angkot,
Koperasi Sopir Doyok (KSD), Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bank
YB dan CV. Sm. Walaupun musyawarah tersebut belum melahirkan
kesepakatan, namun peran serta LBH Jakarta dapat dikatakan cukup
berhasil meningkatkan posisi tawar sopir angkot sebagai pekerja infor-
mal di depan lembaga hukum formal.

3. Trade Union Rights Centre (TURC) untuk pusat informasi perburuhan.
TURC merupakan organisasi pelayanan buruh yang memfokuskan pada
pemberdayaan hukum, politik dan ekonomi buruh dan Serikat Buruh
Indonesia. TURC dapat dikatakan sebagai angin segar bagi peningkatan
akses informasi baik untuk organisasi maupun buruh itu sendiri. Dalam
program kerjanya, TURC juga melakukan kegiatan pelatihan bagi serikat
buruh, riset, dan penerbitan di bidang perburuhan.

4. LBH Bandung untuk perjuangan nasib buruh. LBH Bandung
merupakan kantor LBH yang cukup kuat dalam menangani kasus-kasus
perburuhan. Beberapa kisah terbaik yang dapat diambil adalah Advokasi
kasus PT. Kahatex Sweater (2004-2005) di wilayah Majalaya yang
melakukan PHK sepihak kepada buruhnya. LBH Bandung melakukan
bantuan hukum melalui 2 strategi yakni: (1) Kampanye kasus
bekerjasama dengan LSM internasional, yakni Clean Cloth Campaign

(CCC) dan Workers Rights Consortium (WRC); dan (2) mengorganisir
buruh agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan. Hasil
yang didapat adalah dipekerjakannya kembali 450 buruh.

5. LBH Bandung untuk partisipasi kebijakan perburuhan di wilayah
Bandung. Pada tahun 2006 pemerintah daerah menyusun Rancangan
Perda Ketenagakerjaan, LBH Bandung bersama jaringan perburuhan
melakukan studi atas Perda tersebut dan menjumpai bahwa Perda
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tersebut kurang lebih serupa dengan UU Ketenagakerjaan (overlapping)
dan terdapat beberapa ketentuan yang lebih merugikan buruh. Atas
dasar studi tersebut LBH Bandung melakukan inisiatif partisipatif
dengan menolak Rancangan Perda. Hasil yang didapat adalah
penundaan Perda tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal
adalah sebuah alternatif untuk menyerap pengangguran yang
jumlahnya sangat besar sehingga keberadaannya patut diperhatikan
dengan baik.

2. Perlunya memperkuat hak-hak pekerja di ekonomi informal. Pekerja
dimanapun dan apa pun statusnya berhak untuk mendapatkan
perlindungan dan jaminan sosial. Tidak ada hal yang dapat
membedakannya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tenaga kerja
dengan ikatan yang tidak formal tetapi harus dalam kerangka
memperkuat hak-hak dasar pekerja seperti hak untuk berserikat, hak
untuk melakukan perundingan, dan melindungi dari segala bentuk
diskriminasi baik dari segi hubungan kerja maupun pekerjaannya.

3. Perlunya memperkuat perlindungan sosial di sektor informal. Di
Indonesia, jaminan sosial baru dinikmati oleh para tenaga kerja yang
memiliki ikatan formal namun hal itu pun hanya segelintir saja atau
hanya kepada perusahaan-perusahaan yang memang mayoritas
berorientasi ekspor. Perusahaan dengan orientasi ekspor pada umumnya
juga mendapat pengawasan dari perusahaan dimana mereka mendapat
order sehingga menjadi keharusan bagi mereka memenuhi seluruh
persyaratan perburuhan. Meski demikian, seperti yang telah dijelaskan
di atas bahwa para pekerja perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik
tekstil dan garmen seringkali mendapat diskriminasi khususnya apabila
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mereka berkeluarga. Diskriminasi itu tepatnya adalah dengan tidak
dipenuhinya jaminan sosial akan pelayanan kesehatan keluarga atau
biasa dikenal dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Para
keluarga pekerja perempuan itu diasumsikan bekerja hanya sebagai
sampingan dan diasumsikan juga bahwa suami mereka bekerja sehingga
dianggapnya keluarga mereka telah mendapat perlindungan asuransi
dari perusahaan suami mereka. Mungkin yang jauh lebih parah apabila
para pekerja itu baik perempuan dan laki bekerja dalam rumah-rumah
industri sehingga rumah yang juga menjadi tempat kerja mereka akan
dipenuhi oleh benda-benda kerja yang berbahaya dan sangat mudah
mencederai anggota keluarga yang lain.

4. Pemerintah perlu menyadari bahwa tidak terlindunginya tenaga kerja
informal juga akan mengancam perlindungan tenaga kerja yang formal.
Bila semakin banyak usaha ekonomi informal yang tidak melindungi
tenaga kerjanya, maka usaha ekonomi formal akan kalah bersaing dan
lambat laun justru akan menjadi usaha ekonomi informal juga. Usaha
pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada
tenaga kerja informal melalui UU SJSN belum cukup maksimal
dilakukan. Hingga kini usaha untuk mendapatkan peserta sesuai dengan
target yang ditetapkan pun belum tercapai. Masih banyak unit-unit
usaha yang belum mengetahui tentang program ini baik manfaat
maupun penggunaannya. Tidak ada pula pendidikan atau sosialisasi
tentang pentingnya dari jaminan sosial ini. Oleh sebab itu, pemerintah
mungkin perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti serikat-
serikat buruh atau asosiasi pengusaha kecil untuk memasyarakatkan
program jaminan sosial nasional ini.

5. Mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan yang melanggar
HAM dan membuat kebijakan baru yang berdasarkan prinsip-prinsip
internasional yang ada. Misalnya di bidang buruh migran, mendesak
pemerintah untuk mengintrodusir prinsip-prinsip Konvensi
Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
(1990) dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya.
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6. Perlunya penguatan perwakilan dan suara dari ekonomi informal. Para
pekerja di ekonomi informal adalah kelompok pekerja yang tidak
memiliki perwakilan yang dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan
mereka. Hal ini terjadi karena mereka terpinggirkan dari proses dialog
dalam lembaga-lembaga dan tidak dianggap penting. Akibatnya
permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan kerja mereka
tidak dapat diselesaikan. Oleh sebab itu maka penting agar suara dari
para pekerja yang bekerja di ekonomi informal ini mulai dipikirkan
bentuk dan sarananya. Pentingnya keterwakilan pekerja ini sebetulnya
bukankah hanya kepentingan dari pekerja saja tetapi juga berguna bagi
para majikan yang bekerja di ekonomi formal. Para majikan di sektor
ekonomi formal yang memiliki ikatan kerja yang formal dengan para
pekerjanya akan juga terancam bila para kompetitor mereka dapat
dengan beroperasi tanpa memenuhi syarat yang diharuskan oleh UU
Perburuhan.

7. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi perlu mempertegas dan memantau sejauhmana sebuah
unit usaha ekonomi kecil dan menengah atau sektor-sektor ekonomi
informal lain harus mulai memenuhi persyaratan ketenagakerjaan yang
formal. Bila pemerintah tidak memiliki indikator-indikator tersebut,
maka pelaku ekonomi informal akan terus membiarkan ikatan kerjanya
tidak formal dan ini membuat kesejahteraan dari pekerja juga tidak
akan berkembang menjadi lebih baik.

8. Memenuhi kebutuhan bersama untuk pekerjaan yang layak. Masalah
pengangguran dan angkatan kerja yang berlimpah namun tidak terserap
dalam struktur kerja formal seperti yang terjadi di Indonesia adalah
masalah yang cukup besar. Membuat atau menciptakan pekerjaan
adalah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah kekurangan pekerjaan
namun hal ini tidak berarti bahwa pekerjaan yang diciptakan tidak
dikenal dan tidak dilindungi. Lapangan pekerjaan yang dapat
menghadirkan pekerjaan yang layak dapat terjadi bila pekerjaan-
pekerjaan yang diciptakan sangatlah produktif dan memenuhi prinsip-
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prinsip mendasar tentang perlindungan pekerja. Di satu sisi pekerja
dan juga pelaku usaha juga harus memiliki kapasitas dan fleksibilitas
untuk dapat meningkatkan pekerjaannya menjadi sebuah pekerjaan
yang dapat dianggap formal. Salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mencapai kondisi itu adalah dengan mempromosikan
employability25. Employability adalah salah satu solusi yang lahir dari
sebuah pendidikan dan training dengan tingkat kualitas yang tinggi.
Pelatihan dan pendidikan itu akan mengarahkan keahlian, pengetahuan,
dan kompetensi yang dapat meningkatkan kemampuan pekerja untuk
mengamankan dan mempertahankan pekerjaannya, kemajuan-
kemajuan di tempat kerja, dan juga mampu beradaptasi dengan
perubahan-perubahan dari pekerjaan yang diinginkan atau ketika ia
berhenti dari pekerjaanya untuk memasuki pekerjaan yang baru.

9. Dalam sistem pendidikan nasional, Departemen Pendidikan Nasional
telah memiliki sekolah-sekolah kejuruan yang dirancang agar lulusan
dari sekolah kejuruan ini mampu bekerja di industri-industri. Namun
saat ini belum ada satu penelitian yang dapat mengukur sejauhmana
lulusan dari sekolah kejuruan itu dapat memenuhi standar-standar
industri. Demikian pula pemerintah sejak dulu telah memiliki balai-balai
latihan kerja yang didirikan untuk melatih para lulusan angkatan kerja
dengan tujuan serupa namun juga belum dapat diketahui seberapa
efektifnya balai-balai latihan itu untuk industri.

Pendidikan dan pelatihan yang sangat khusus dan terperinci adalah
sebuah langkah yang dihargai namun pelatihan dan pendidikan itu
janganlah membuat pekerja untuk tetap terus tinggal dalam ekonomi
informal tetapi harus diarahkan agar dapat memasuki atau mendorong
tempat kerjanya menjadi ekonomi formal. Jenis-jenis pelatihan untuk
memenuhi kebutuhan ini tentu sangat berbeda-beda tergantung dari
sektor ekonominya. Sebagai contoh, karena sebagian besar angkatan
kerja Indonesia di ekonomi formal adalah di sektor pertanian maka

25 International Labour Organization, “Conclusions concerning Human Resources Training and
Development”, International Labour Conference, 88th Session, Geneva, 2000.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

156

penting untuk memprioritaskan pelatihan-pelatihan dan pendidikan di
bidang tersebut. Pelatihan tersebut dapat mengarahkan para pekerja di
ekonomi informal itu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
mengelola pertanian dengan cara-cara yang lebih modern atau pelatihan
yang mempersiapkan mereka berpindah profesi pekerjaan di luar sektor
pertanian.

***
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Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, semua sendi
ekonomi mengalami kelumpuhan. Sampai tahun 2002, kondisi tidak
membaik. Setiap hari, berbagai media menurunkan berita yang selalu
menunjukan wajah buram ekonomi Indonesia. Namun jika ditilik lebih jauh,
di tingkat masyarakat kecil aktifitas ekonomi berjalan seperti biasa seolah
tanpa gejolak. Data yang diperoleh dari Kantor Daerah BRI Yogyakarta
1997-2001 menarik untuk disimak karena berlaku sebaliknya. Data
penabung dan nilai tabungan masyarakat pada cabang BRI di seluruh DIY
selama 5 tahun (1997-2001) menunjukkan kenaikan terus-menerus, rata-
rata 18,5 % dan 31,2 % sebagaimana ditunjukan oleh tabel di bawah ini:1

Tabel 1. Penabung dan Nilai Tabungan di BRI Propinsi DIY, 1997-2002

BAB VI
KELOMPOK KERJA 4

KEWIRAUSAHAAN: SEKTOR USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tahun

Des 1997

Des 1998

Des 1999

Des 2000

Des 2001

Des 2002

Rata-rata

Penabung
(orang)
457.496

554.354

630.708

668.324

887.631

Perubahan
(%)

21,2

13,8

6,0

32,8

7,14

16,2

Nilai
(Milyar Rp.)

263,02

435,72

531,36

568,87

740,19

787,76

Perubahan
(%)

65,7

22,0

7,1

30,1

6,4

26,3

Sumber: Kanwil BRI Yogyakarta.

1 Lihat Mubyarto, “Mengembangkan Ekonomi Rakyat sebagai Landasan Ekonomi Pancasila,”
Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Th. II  No. 8. Nopember 2003. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20/
artikel_3.htm, diakses tanggal 16 Okt 2006.
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Menurut Mubyarto, ekonomi rakyat Indonesia tidak pernah mengalami
krisis serius meskipun sempat kaget. Tetapi kemudian mengalami proses
pemulihan yang sedemikian cepat, termasuk usaha-usaha ekonomi rakyat
–yang sering disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM),2– yang
berkembang di mana-mana dengan pendanaan mandiri atau melalui dana-
dana keuangan mikro seperti pegadaian, koperasi, atau lembaga-lembaga
keuangan mikro “informal” di perdesaan. Sekedar menunjuk contoh,
kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian, misalnya, meningkat 5,6
kali (560%), dan jumlah orang yang menggadaikan atau nasabahnya naik
368%. Demikian pula dengan sebuah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Beringharjo di kota Yogyakarta, dalam periode relatif singkat (1995-2002)
telah meningkat omset pinjamannya dari Rp. 50,9 juta menjadi Rp. 5,2
milyar dengan anggota naik dari 393 menjadi 1333. Selain itu Koperasi
Bina Masyarakat Mandiri yang berdiri pada Oktober 1998 di Jakarta,
telah membantu 24.873 penduduk miskin di seluruh Indonesia dengan
pinjaman Rp. 39 milyar, padahal pada tahun 1999 baru Rp. 440 juta
untuk 917 orang .3

Dari penjelasan di atas, terlihat, bahwa dalam situasi krisis, usaha kecil
ternyata terbukti lebih memiliki daya tahan yang tangguh dibandingkan
dengan kebanyakan usaha berskala besar. Inilah salah satu faktor mengapa
sektor ini penting dan strategis untuk diperhatikan. Lebih dari itu, upaya
pemerataan ekonomi –sebagaimana tujuan utama dari kebijaksanaan
pembangunan, akan lebih efektif jika dilakukan melalui pengembangan
usaha kecil karena jumlahnya yang besar dan sifat usahanya yang
kebanyakan padat karya.4 Menurut catatan Indonesian Small Business

Research Center (ISBRC) dan Perhimpunan untuk Pengembangan Usaha
Kecil (PUPUK), tenaga kerja yang mampu terserap oleh kelompok usaha

2 Istilah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan terjemahan dari SMEs (Small and Medium
Enterprises). Dalam pandangan Mubyarto, penggunaaan istilah UKM untuk menunjuk aktifitas ekonomi
rakyat tidaklah sepenuhnya tepat, karena tidak dapat mewakili aktivitas ekonomi rakyat yang bukan
berdimensi “usaha” seperti misalnya tukang semir, loper koran, tukang cukur, montir, tukang sampah
pedagang asongan, kaki lima, dan sejenisnya. Namun demikian, untuk keperluan studi ini konsep usaha
kecil dipergunakan (dan bermakna kurang lebih sama) untuk menunjuk aktivitas ekonomi rakyat.

3 Mubyarto, Ibid.
4 Lihat Widyaningrum, et.al., Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil, Yayasan Akatiga,

Bandung, 2003, hlm. 1.
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kecil (1997-2001) mencapai angka 87-88%, jauh melebihi penyerapan
tenaga kerja oleh usaha menengah (10-11%), dan usaha skala besar (0,5-
0,6%).5

Usaha kecil –bersama-sama dengan usaha menengah juga menyumbang
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Pada tahun
2003, misalnya, perekonomian Indonesia tumbuh 4,1%. Yang
mengagumkan, sekitar 2,4 % pertumbuhan itu disumbangkan oleh aktifitas
usaha di sektor kecil dan menengah. Oleh karena itu tidaklah berlebihan
kalau UMKM disebut sebagai tulangpunggung perekonomian Indonesia,
dan boleh dikatakan membangun UMKM adalah identik dengan
membangun Indonesia itu sendiri.6

Tabel 2. Jumlah Unit Usaha Kecil, Menengah, dan Besar

5 Indonesian Small Business Research Center dan PUPUK, Usaha Kecil Indonesia: Tinjauan
Tahun 2002 dan Prospek Tahun 2003, ISBRC dan Pupuk, Jakarta, 2003, hlm. 29.

6 Lihat Aburizal Bakri, “Membangun UKM, Membangun Ekonomi Indonesia,” dalam Merebut
Hati Rakyat melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi: Sumbangan Pemikiran
Aburizal Bakri, PT. Primamedia Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 161.

Tabel 3. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah, dan Besar

Skala Usaha
Usaha Kecil

Menengah

Besar

Jumlah

Tahun 2005(Unit)
43.641.094

66.318

4.068

43.711.480

Tahun 2004(Unit)

Sumber : Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2006.

44.621.823

67.765

4.171

44.693.759

Skala Usaha
Usaha Kecil

Menengah

Besar

Jumlah

Tahun 2005 (orang)
69.166.801

6.323.722

2.646.775

78.137.298

Tahun 2004 (orang)

Sumber: Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2006.

71.187.153

6.491.345

2.590.275

80.268.773



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

162

Secara normatif, Indonesia telah mempunyai sandaran konstitusional
bagaimana memperlakukan usaha kecil menengah. Pasal 33 UUD 1945
menunjukan pasal-pasal mengenai perekonomian tersebut. Bab
‘Kesejahteraan Sosial’ dalam konstitusi, mengandung makna bahwa
pembangunan harus bermuara kepada peningkatan kesejahteraan sosial
sebagai bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Selain itu, ada
juga komitmen politik yang tertuang dalam TAP MPR Nomor 16/MPR/
1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, yang
sering disebut sebagai Ekonomi Kerakyatan. Sejumlah ide pokok yang
ditegaskan dalam TAP MPR tersebut antara lain:7

Dihindari terjadinya penumpukan aset dan kekuatan ekonomi pada
sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip
keadilan dan pemerataan. (Pasal 3);
Pengusaha ekonomi lemah diperlakukan secara adil, didorong dan dibantu
dalam mengembangkan usaha dan segala kepentingan ekonominya,
terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 4);
Koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan
ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan, dorongan,
dukungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai pemihakan yang
tegas kepada kelompok ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan
usaha besar BUMN. (Pasal 5);
Perbankan dan Lembaga Keuangan membuka peluang sebesar-
besarnya dan seadil-adilnya bagi koperasi, pengusaha kecil, dan
menengah. (Pasal 7).

Ketentuan normatif (UUD) dan komitmen politik di atas perlu diwujudkan
dalam tindakan konkrit guna menumbuhkan kewirausahaan di masyarakat
serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Di tengah kesulitan
pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan pengusaha kecil
dan menengah sangat membantu. Kemampuan menciptakan lapangan kerja
sendiri merupakan modal berharga untuk menekan angka pengangguran.
Lebih dari pada itu, UMKM diharapkan juga mampu mengembangkan skala

7 Selengkapnya lihat naskah TAP MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi.
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usahanya sehingga dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang semakin
meningkat. Dengan demikian, tepatlah jika pemberdayaan UMKM dijadikan
sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan. Namun, hal ini
tidak mudah, mengingat banyak sekali kendala yang dihadapi.

HAMBATAN PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM)

Dalam upaya pemberdayaan UMKM, dalam rangka penanggulangan
kemiskinan, Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP) telah
melakukan Konsultasi dengan berbagai pihak untuk mengenali hambatan
yang dihadapi UMKM di Indonesia dan bagaimana mengatasi hambatan
dimaksud. Dalam Konsultasi Nasional yang dilakukan pada 24-25
November 2006 dan diskusi pada 21 Desember 2006, terungkap berbagai
hambatan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Hambatan yang dihadapi
UMKM dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni hambatan internal dan
eksternal.

1. Hambatan internal :
a. Akses terhadap Modal Perbankan. Dalam hal ini permasalahan

kredit bagi usaha kecil dapat dikategorikan menjadi empat sisi:8

Pertama, dari sisi penawaran, yakni perbankan yang menyediakan
berbagai fasilitas kredit; ada kecenderungan bahwa pihak
perbankan tidak berorientasi pada pembiayaan usaha kecil.
Skema-skema pembiayaan yang dibangun cenderung berorientasi
pada pengusaha besar.

Sekedar gambaran data BPS tahun 2000, misalnya, banyaknya
usaha yang berbadan hukum hanya 246,7 ribu (0,6%) dan yang
tidak berbadan hukum adalah 39,3 juta (99,4%). Jika untuk
meminjam ke bank sebuah unit usaha harus mempunyai legal

entities, maka ini berarti peminjam dari bank hanya berjumlah

8 Lihat Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin, ibid.
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kurang dari 1%. Kita bisa membayangkan, sebanyak 99% usaha
(mayoritas mikro, kecil dan menengah) kesulitan mengakses
pembiayaan dari bank. Fakta ini tentu menyedihkan dan sangat
kontras, mengingat trilyunan rupiah kredit macet peminjamnya
adalah para pengusaha besar dan konglomerat, sementara itu para
pengusaha kecil sulit sekali menjangkau akses pembiayaan untuk
usaha mereka.9

Sebuah studi tentang efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Kecil
(KURK) di Jawa Timur (1991), misalnya, mendukung fenomena di
atas. Kendati skema kredit tersebut nyata-nyata ditujukan untuk
masyarakat miskin, tetapi ada sebagian petugas yang menunjukkan
sikap enggan jika mereka melayani masyarakat yang miskin. Dalam
benak para petugas itu sering dipersepsi bahwa melayani
permohonan kredit bagi masyarakat miskin bukan saja secara
administratif terlalu renik, tetapi juga dianggap tidak sesuai dengan
prinsip efisiensi dan tidak sebanding dengan keuntungan yang bakal
diperoleh. Ini terjadi karena di kalangan petugas terlanjur muncul
anggapan bahwa nasabah miskin atau yang sangat miskin
cenderung sulit dan kurang lancar dalam membayar cicilan
hutangnya. Tidak heran jika kemudian petugas menganggap wajar
bahwa kebijaksanaannya lebih memprioritaskan nasabah yang
tergolong kaya, daripada harus melayani nasabah miskin yang
diragukan kedisiplinan dan kemampuan wirausahanya.10

Kedua, dari sisi permintaan, yakni usaha kecil sebagai pihak yang
membutuhkan kredit. Terdapat kecenderungan bahwa telah terjadi
suatu generalisasi kebijakan perkreditan dan secara praktis
menganggap usaha kecil sebagai suatu bisnis yang homogen. Oleh
karena itu, perlu diinisiasi kebijakan berdasarkan pengenalan
mendalam mengenai karakter permintaan.

9 Setyo Budiantoro, Robohnya Ilmu Ekonomi Ortodoks. op.cit.
10 Lihat Daru Priyambodo dan Bagong Suyanto, “Pemanfaatan dan Pelayanan Kredit Usaha

Rakyat Kecil: Penelitian di Tiga Kecamatan Propinsi Jawa Timur,” dalam Prisma, Edisi No. 11 Tahun
XX, November, 1991, hlm. 42-43.
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Pemerintah perlu memahami anatomi usaha kecil, sehingga
kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk usaha kecil dilandasi
oleh pemahaman yang mendalam tentang sosok usaha kecil itu
sendiri. Sebagaimana diketahui, pelaku ekonomi rakyat dan usaha
kecil sangatlah beraneka ragam, baik dari segi kegiatan maupun
lingkungan usahanya. Oleh karena itu, karakteristik dan
permasalahan yang dihadapi usaha kecil pun berbeda-beda.
Heterogenitas inilah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya
dibuat suatu kebijakan nasional bagi pemberdayaan usaha kecil
yang dirancang secara sentralistis dan terinci sampai ke tingkatan
operasional.11

Ketiga, dari sisi penggalangan dana–yakni mencari peluang-
peluang di luar penggalangan dana formal sehingga
memungkinkan akses kredit semakin besar. Terlihat
kecenderungan bahwa usaha kecil selalu mengandalkan lahirnya
berbagai bentuk kredit formal, padahal di luar kredit-kredit formal
masih terbuka peluang kredit yang bisa dimanfaatkan sebagai
upaya pengembangan usaha kecil. Arisan misalnya, merupakan
suatu model pembiayaan usaha kecil atau kredit kelompok yang
potensial karena segi informal dan fleksibilitasnya, terutama bagi
usaha sangat kecil; namun belum mendapat perhatian sepenuhnya
oleh para pelaku ekonomi kecil .  Mereka juga bisa
mengembangkan berbagai model pembiayaan informal lain lebih
sesuai dengan situasi dan kondisi usahanya. Kombinasi antara
sistem giliran ala  arisan dengan dukungan Bank dalam
memperkuat putaran uang, merupakan alternatif yang bisa
ditempuh oleh perbankan.

Keempat, dari aspek kebijakan makro–yakni yang mendorong
munculnya kebijakan langsung ataupun tidak langsung (deregulasi
perbankan) yang bisa memicu pertumbuhan usaha kecil. Pada

11 Faisal Basri, “Restrukturisasi UKM: Antara Mitos dan Rasa Keadilan” dalam Analisis
Ekonomi Faisal Basri: Kita Harus Berubah!, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 8.
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tingkat pengambil kebijakan, masih kuat kecenderungan
menempatkan usaha kecil sebagai target program, bukan pelaku
program. Ini mengakibatkan aspirasi dan kondisi usaha kecil yang
bervariasi tidak terakomodasi dalam skema kredit yang dimaksud.
Di sisi lain masih tertangkap kecenderungan bahwa paket-paket
kebijakan kredit untuk usaha kecil bobot politisnya cukup tinggi.
Contoh: adanya skema kredit yang dibebani pesan-pesan tambahan
yang tidak sesuai/tidak mempunyai relevansi dengan dengan tujuan
skema kredit.

Selain keempat masalah di atas, khususnya bagi perempuan yang
bergerak dalam bidang usaha kecil dan mikro, juga sering
mengalami persoalan permodalan. Selain berbagai kondisi umum
yang mendasari hubungan antara perbankan dengan UMKM, ada
syarat lain yang menyebabkan perempuan usaha kecil dan mikro
kesulitan memperoleh modal dari bank, yakni harus sepengetahuan
suami atau seijin suami. Syarat ini merupakan sesuatu cenderung
mengada-ada, karena hal ini lebih disebabkan karena faktor adanya
jaminan kejelasan usaha. Pada hal, dari data yang ada, jumlah
perempuan pelaku usaha kecil dan mikro di seluruh Indonesia. Saat
ini, paling sedikit ada 64 jaringan perempuan usaha kecil di 64
kabupaten di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota 75 ribu
orang12.

b. Standarisasi kualitas produk/jasa UMKM. Selain akses terhadap
modal, persoalan bagaimana UMKM dapat mengembangkan
usahanya, sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk
mengembangkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Kualitas
bukan saja menjadi syarat usaha besar yang menghasilkan barang
yang tangible, tapi juga persoalan UMKM dan usaha yang
menyediakan jasa. Bagi usaha yang menghasilkan barang pengertian

12 Yuni Pristiwati, “Strategi dan Kekuatan Rakyat untuk bertahan Hidup (pengalaman sukses
para perempuan usaha kecil-mikro)”, Makalah disampaikan pada Konsultasi Nasional Komisi
Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 24-25 November 2006.
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kualitas berkaitan dengan atribut yang terlihat pada produk. Bagi
usaha yang menyediakan jasa, kualitas berkaitan dengan nilai lebih
yang diberikan pada jasa.

Konsumen ketika membeli suatu barang atau jasa, sebetulnya ia
ingin memenuhi kebutuhan, apakah kenyamanan tempat, harga
yang terjangkau, selera tertentu, atau kekhasan tertentu. Konsumen
tidak membeli kursi, tapi membayar “kenyamanan duduk”,
konsumen tidak membeli makanan tapi “suasana makan yang
menyenangkan”. Dengan demikian kualitas merupakan nilai
tertentu yang ada pada produk atau jasa. Ketidakmampuan untuk
menciptakan nilai pada barang atau jasa menyebabkan usaha kecil
tidak mampu bersaing.

Ketidakmampuan ini disebabkan beberapa hal. Yang paling
berpengaruh adalah, umumnya, pengusaha kurang paham terhadap
nilai apa yang harus diberikan pada barang atau jasa yang
dihasilkan. Ketidakpahaman ini juga dipengaruhi oleh orientasi
manajemen yang lebih mengutamakan kuantitas barang atau jasa
yang dihasilkan dibanding kualitas barang yang dihasilkan.
Orientasi manajemen seperti ini umumnya disebabkan lemahnya
pemikiran strategis dan kurang percaya diri. Tekanan yang lebih
pada operasional perlu diimbangi dengan pemikiran strategis untuk
melakukan pengembangan produk atau jasa sesuai keahlian yang
dimiliki dan kebutuhan konsumen. Hal ini sering mendapat
hambatan psikologis yakni takut mencoba sesuatu yang baru, atau
takut konsumennya lari. Situasi seperti ini sering berdampak pada
lemahnya kemampuan bersaing di kalangan UMKM.

Persoalan kualitas adalah kemampuan untuk mempertahankan
kualitas yang sudah ada. Konsistensi untuk mempertahankan
standar kualitas merupakan syarat utama ketika menjamin
hubungan dengan perusahaan besar. Kualitas yang memenuhi syarat
“tiga tepat”, yakni; tepat kualitas (tidak rusak); tepat jumlah (tidak
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hilang); dan tepat waktu (tidak terlambat), sering menjadi keluhan
dari perusahan besar yang bekerja sama dengan UMKM. Intinya
kemampuan menjaga standarisasi produk atau jasa masih sulit
dipertahankan oleh UMKM.

c. Pemasaran. Pada akhirnya yang menentukan adalah kemampuan
membuka pasar baru dan mempertahankan pasar yang sudah ada.
Kesulitan yang sering dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan hal
ini adalah produk dan jasa UMKM jarang dipromosikan sehingga
calon pembeli tidak mengetahui. Hal ini disebabkan karena
kurangnya kegiatan promosi atau akses terhadap media promosi
modern seperti radio dan televisi. Kegiatan-kegiatan promosi yang
sering dilaksanakan oleh berbagai pihak sering menimbulkan
kesulitan tersendiri bagi UMKM. Mereka sering disibukan dengan
berbagai keperluan pameran seperti papan peraga, ruang promosi,
bahkan sering diminta membayar uang yang tidak sedikit. Lagi
pula hasilnya tidak terlalu signifikan, kadang, sebagian konsumen
membeli hanya karena kasihan, bukan karena memang betul-betul
ingin menjadi konsumen.

Lemahnya kemampuan mempertahankan dan membuka pasar baru
ini juga disebabkan karena tidak memiliki keunikan tertentu.
Konsumen tidak bisa membedakan satu produk dengan produk
atau jasa lain. Hal ini berkaitan dengan nilai pada produk atau
jasa yang sudah diuraikan di atas.

2. Hambatan eksternal
a. Pendekatan yang lebih “memberikan” dibanding “memberdayakan”.

Pendekatan terhadap UMKM lebih bernuansa memberi dibanding
memberdayakan. Pendekatan ini lebih banyak disebabkan karena
cara pandang bahwa UMKM adalah usaha lemah dan tidak
berdaya. Cara pandang ini umumnya memberikan pendasaran
bagi lembaga-lembaga di luar UMKM yang bermaksud melakukan
pembinaan. Yang terjadi adalah pemaksaan program tanpa
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memahami kondisi atau karakteristik UMKM. Pemaksaan ini
sering menimbulkan kegoncangan dalam UMKM sendiri.

b. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pembinaan
UMKM. Saat ini, lebih dari satu departemen dan lembaga
pemerintah yang mempunyai program pembinaan UMKM. Sebut
saja, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan
Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Belum lagi lembaga-
lembaga keuangan seperti perbankan dan BUMN yang juga
memiliki program pembinaan UMKM. Tidak jarang sebuah UMKM
harus mengirimkan karyawannya untuk mengikuti program
pelatihan, di tiga tempat yang berlainan. Contoh lain, ada UMKM
yang disibukan untuk melengkapi berbagai prasyarat guna
mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga, atau hanya sekedar
menerima kunjungan tamu dari lembaga-lembaga yang akan
berkunjung. Mungkin terkesan sederhana, akan tetapi jika
dikaitkan dengan kondisi UMKM, hal ini sangat mengganggu.
Keterbatasan jumlah tenaga dan waktu kerja sering menjadi
kendala. Jumlah 2 atau 3 orang yang dikirim mengikuti pelatihan,
konvensi atau sejenisnya sangat mengganggu keseimbangan dalam
proses operasi. Pengetahuan memang penting, namun cara
memberikan pelatihan mungkin lebih diarahkan pada
pendampingan langsung dengan menempatkan tenaga yang
memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan
UMKM.

c. Persaingan yang tidak adil. Sungguhpun secara normatif telah ada
jaminan terhadap aktifitas ekonomi kerakyatan, tetapi dalam
praktik menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil seringkali
dirugikan oleh berbagai kebijakan industrial yang menguntungkan
industri skala besar, misalnya dalam hal proteksi investasi,
perkreditan dan perpajakan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Bruch
dan Hiemenz di negara-negara ASEAN, misalnya, menunjukkan
bahwa tingkat proteksi efektif terhadap industri skala kecil



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

170

cenderung rendah.13 Demikian pula studi Saleh menunjukkan bahwa
pola pengenaan pajak penjualan di negara-negara ASEAN ternyata
merangsang terciptanya integrasi vertikal dalam proses produksi,
yang berarti membuka jalan bagi terbentuknya usaha-usaha
berskala lebih besar.14 Lebih dari itu, usaha kecil juga sering menjadi
korban pertama kebijakan-kebijakan ekonomi yang secara agresif
mengundang masuk arus modal asing.15

Keadilan dapat juga dikenali dalam hal persaingan dan hubungan
dengan perusahaan besar. UMKM sering diperlakukan tidak adil oleh
usaha-usaha skala besar. Bahkan tidak jarang, UMKM sering
dikorbankan demi kepentingan usaha besar, yang mampu memberikan
pemasukan yang besar bagi pemerintah. Contoh yang jelas terlihat
adalah bagaimana perlakuan terhadap pedagang tradisional yang
dengan mudah digusur, sedang pertokoan-pertokoan modern seperti
mal-mal mendapat kemudahan untuk menempati lokasi-lokasi strategis.

Keadilan juga dapat terlihat pada hubungan antara UMKM dengan
usaha besar. Lemahnya daya tawar UMKM karena jumlahnya yang
cukup banyak, membuat perusahaan besar dengan mudah memutuskan
kontrak, minimal mengancam memutuskan kontrak, dengan UMKM,
jika terjadi masalah dengan UMKM.

KARAKTERISTIK EKONOMI RAKYAT

Klasifikasi data yang dibuat oleh BPS, misalnya, mengelompokkan pelaku
ekonomi Indonesia ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah
usaha besar dan konglomerat sedangkan yang kedua adalah usaha kecil,
menengah, dan koperasi.

13 Mathias Bruch dan Ulrich Hiemenz, Small and Medium-Scale Industries in the ASEAN Countries:
Agents or Victims of Economic Development?, Westview Press, Boulder and London, 1984, hlm. 58-59.

14 Irsan Azhary Saleh, Industri Kecil: Sebuah Tinjauan Perbandingan, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 6
15 Hendrawan Supratikno, et.al. “Pengembangan Industri Kecil di Indonesia: Pelajaran Analisa

Dampak dari Jawa Tengah,” Artikel pada Majalah Prisma, Edisi No. 9 Tahun XXIII, September 1994,
hlm. 28.
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Pada kelompok kedua, usaha kecil sendiri menempati komposisi terbesar.
Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2004 jumlah
UKM sendiri tercatat ada sebesar 43,7 juta, dan bagian terbesar
diantaranya (43,6 juta) merupakan usaha kecil. Sektor ini pada tahun
2004 menyerap 69 juta tenaga kerja Indonesia.16

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat secara kasar dapat
dikelompokkan menjadi: 17

Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan
subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dan
semacamnya;
Kegiatan-kegiatan tersier: transportasi (dalam berbagai bentuk),
kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat
produksi;
Kegiatan-kegiatan distribusi: pedagang pasar, pedagang kelontong,
PKL, penyalur, dan agen, serta usaha sejenisnya;
Kegiatan-kegiatan jasa lain: pengamen, penyemir sepatu, tukang
cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya.

Sebagai sebuah entitas ekonomi yang cakupannya sangat besar dan luas,
karakteristik yang dimiliki ekonomi rakyat sangat beragam, tergantung
dari jenis kegiatan yang dimaksud. Meskipun demikian, sebagaimana
dikemukakan oleh Bambang Ismawan, dapat digambarkan beberapa
karakteristik dasar sebagai berikut:18

Informalitas. Sebagian besar ekonomi rakyat bekerja di luar kerangka
legal dan pengaturan (legal and regulatory framework) yang ada.
Ketiadaan, kelemahan aturan yang ada atau ketidakmampuan pemerintah

16 Kementrian Koperasi dan UKM, 2006. http://www.depkop.go.id; diakses tanggal 30 Oktober
2006.

17 Dikutip dari Bambang Ismawan, “Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar,” Artikel pada Jurnal
Ekonomi Rakyat Edisi  Th. I No. 1, Maret 2002. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_6.htm,
diakses tanggal 16 Oktober 2006.

18 Dikutip dari Bambang Ismawan, Ibid.
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untuk mengefektifkan peraturan yang ada yang seringkali merugikan
pelaku usaha kecil menjadi ruang bagi ekonomi rakyat bisa berkembang.
Dalam perspektif Hernando de Soto, situasi informalitas sektor ekonomi
rakyat inilah yang menjadi penyebab “mati”-nya kapital yang dimiliki
ekonomi rakyat. Artinya, aset yang dimiliki oleh pelaku ekonomi rakyat
tidak dapat dipergunakan untuk kapitalisasi dan transaksi ekonomi.
Karena informalitas pula yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses
lembaga keuangan formal dan terpaksa harus berhubungan dengan
sumber-sumber pinjaman informal yang mengenakan bunga sangat tinggi.

Mobilitas. Aspek informalitas juga membawa konsekuensi ketiadaan
jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani. Berbagai kebijakan
pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu
aktifitas ekonomi rakyat. Dengan begitu, ekonomi rakyat merupakan
sektor yang relatif mudah dimasuki dan sekaligus ditinggalkan. Apabila
pada aktifitas ekonomi tertentu terdapat banyak peluang, maka dengan
segera akan banyak pelaku yang menerjuninya. Sebaliknya apabila terjadi
perubahan yang mengancam keberlangsungan jenis usaha tertentu maka
dengan segera para pelakunya akan berpindah ke jenis usaha yang lain.
Situasi ini tentu saja tidak terjadi dengan aktifitas primer seperti pertanian
yang para pelakunya jarang meninggalkan aktifitas pertaniannya.
Biasanya, mereka mengembangkan diversifikasi aktifitas ekonomi pada
bidang pertanian tertentu (off-farm).

Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga. Umumnya anggota
keluarga terlibat pada lebih dari satu aktifitas ekonomi yang dapat
digolongkan sebagai ekonomi rakyat. Hal ini disebabkan faktor
ketidakamanan dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dalam ekonomi
rakyat sehingga membuat pelakunya harus membuat beberapa alternatif
yang dapat menggantikan apabila satu aktifitas ekonomi terpaksa terhenti.
Namun, apabila tidak terjadi sesuatu, akumulasi keuntungan pendapatan
dari beberapa aktifitas ekonomi terebut mereka butuhkan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan dasar.
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Kemandirian. Adanya mis-persepsi yang berkembang di masyarakat
tentang ekonomi rakyat membuat berbagai pihak baik secara sengaja
maupun tidak membatasi interaksi dengan sektor ekonomi rakyat.
Pemerintah, misalnya, berhubungan dengan ekonomi rakyat terbatas pada
bentuk-bentuk proyek –baik yang menggunakan label penanggulangan
kemiskinan maupun pemberdayaan UMKM. Sementara lembaga
keuangan, dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian
(prudentialitas) juga membatasi kemungkinan berhubungan dengan sektor
ekonomi rakyat. Secara umum, sektor ekonomi rakyat masih selalu
diyakini sebagai “tidak layak keuangan” (unbankable) dan “beresiko
tinggi” (high risk). Tentu saja ini merupakan suatu keyakinan yang perlu
dikritisi mengingat pengalaman yang terjadi dengan sektor usaha besar
dan konglomerat pada tahun-tahun ketika krisis berlangsung.

Hubungan dengan sektor formal. Meskipun ekonomi rakyat dilekatkan
dengan predikat informalitas, dalam kenyataannya ekonomi rakyat
memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor formal. Hubungan
ini dapat disebut sebagai “the dark side of the formal sector,” di satu sisi
seringkali hubungan ini tidak diakui –karena berarti sektor formal bekerja
sama dengan entitas yang “ilegal,” misalnya: penggunaan penjual koran
eceran oleh berbagai perusahaan penerbitan, penyediaan makanan murah
oleh warung tegal bagi para pekerja di berbagai perusahaan maupun
pabrik, penggunaan pedagang eceran di kampung-kampung untuk
menyalurkan berbagai produk perusahaan maupun pabrik. Di lain pihak,
sebetulnya ekonomi rakyat yang informal secara nyata memiliki hubungan
dan bahkan mendukung sektor formal.

Selain karakter yang diuraikan di atas, secara manajerial sektor ekonomi
rakyat dan pada umumnya usaha kecil memiliki ciri struktur organisasi
sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi. Biasanya
tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki
hirarki manajer kecil. Aktifitas mereka hanya sedikit yang diformalkan,
dan sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, dan jarang
sekali mengadakan pelatihan karyawan. Ciri lain adalah, pada umumnya
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mereka sulit membedakan antara aset pribadi dan perusahaan. Juga sistem
akuntansinya kurang terjaga baik, dan bahkan seringkali tidak memiliki
sistem akuntansi.19 Dengan begitu, kemampuan usaha kecil untuk
memperoleh sumber dana dari pasar modal relatif rendah mengingat
keterbatasan dalam sistem administrasi. Sementara untuk mendapatkan
dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem standar
dan transparan; yang syarat ini umumnya sukar dipenuhi oleh usaha kecil.

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi berbagai persoalan
yang dihadapi oleh UMKM. Berbagai aturan hukum telah ditetapkan
sebagai dasar kebijakan untuk mengembangkan UMKM. Sejauh ini,
minimal ada delapan aturan hukum yang berkaitan dengan UMKM, yakni
: (1) UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian; (2) UU Nomor 9/1995
tentang Usaha Kecil; (3) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 44/1997 tentang Kemitraan; (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
(6) Keputusan Presiden Nomor 187M/2004, 20 Oktober 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; (7) Peraturan Presiden Nomor
7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2005-2009; (8)Peraturan Presiden Nomor 62/2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9/2005, 31 Januari 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia20.

Khususnya UU Nomor 9/1995 telah mengatur kewenangan pemerintah
untuk menumbuhkan iklim usaha kecil melalui penetapan peraturan

19 Henry Mitzerg, Strategic Management, Prentice Hall, New York, 1992. Lihat pula ciri usaha
kecil yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Musselman and Hughes. Introduction to modern
business. New York, Mc Graw Hill Inc., 1992.

20 Kementerian Negara Koperasi dan UKM. “Bahan Forum Konsultasi Nasional Komisi
Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin (Commission on Legal Empowerment of the Poor)”, Makalah
disampaikan pada Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jakarta,
24-25 November 2006.
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perundangan atau kebijaksanaan dalam hal pendanaan, persaingan,
penyediaan prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, dan
perlindungan. Sementara itu, berkaitan dengan upaya pembinaan dan
penjaminan, pemerintah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat
menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil yang bersumber dari kredit
perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura,
pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, dana hibah, maupun
jenis-jenis pembiayaan lainnya. Sebagian dari model-model fasilitas
pembiayaan atau pelayanan finansial yang disediakan oleh pemerintah,
swasta, maupun pihak lain disampaikan dalam uraian di bawah ini.

Selain itu, kesepakatan bersama antar instansi pemerintah berkaitan dengan
pengembangan UMKM. Dua di antaranya adalah (1) Kesepakatan Bersama
(Memorandum of Understanding) antara Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan
(KPK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 11/KEP/MENKO/KESRA/
IV/2002 dan Nomor 4/2/KEP.GBI/2002 tentang Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM terutama usaha mikro
dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas usaha
dan pemberdayaan jiwa kewirausahaan masyarakat miskin; (2)
Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara Sekretaris
Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
Nomor 001/MOU-KPK/II/03 dan Nomor 5/1/DpG/DPBPR tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/
Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mitra Bank (KKMB).
KKMB adalah penghubung UMKM dengan perbankan, yang diharapkan
dapat mempercepat penyaluran kredit kepada UMKM sesuai rencana usaha
(business plan) kredit perbankan.

Dari aspek pembukaan akses kepada permodalan Presiden telah
meluncurkan skema baru yakni Skema Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa
Agunan Tambahan (KUM-LTA) pada tanggal 7 Juni 2004 di Jakarta. Skema
KUM-LTA merupakan program yang didukung oleh sebagian dana Program
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Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang digunakan sebagai
penjaminan kredit UMKM terutama usaha mikro.

Skema KUM-LTA bertujuan untuk pertama, meningkatkan upaya
penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro. Kedua,
meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro melalui penyediaan kredit
kepada usaha mikro dan atau kelompok masyarakat (Pokmas) pasca
program/proyek. Ketiga, meningkatkan optimalitas pemanfaatan dana
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk
penciptaan skema dana penjaminan kredit usaha mikro. Keempat,
mempercepat realisasi penyaluran kredit dari “business plan” perbankan
kepada UMKM terutama usaha mikro. Kelima, mendorong tumbuh dan
berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat dalam kerangka
perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja guna
mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Keenam, mendorong
keterkaitan (linkage) dan kemitraan (partnership) antara pelaku usaha di
sektor riil dan pelaku usaha di sektor moneter secara profesional, sistemik,
dan berkelanjutan.

Sasaran penerima manfaat skema KUM-LTA adalah masyarakat miskin
produktif yang memiliki usaha skala mikro baik yang tergabung ke dalam
kelompok masyarakat (Pokmas) pasca program/proyek penanggulangan
kemiskinan maupun kelompok usaha mikro lainnya, yang layak usaha
(feasible) dan layak keuangan (bankable). Skema KUM-LTA dilaksanakan
di seluruh wilayah Indonesia baik di kawasan perkotaan maupun di
kawasan perdesaan sesuai dengan jaringan kerja lembaga keuangan
pelaksana yang terlibat dalam program. Skema KUM-LTA dilaksanakan
berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community

empowerment) untuk mengembangkan kapasitas masyarakat miskin
produktif (community development). Sementara, dalam operasionalisasinya
pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin produktif dilaksanakan
dalam skema KUM-LTA diwujudkan melalui strategi penyediaan kredit
usaha layak tanpa agunan (financial intervention), pendampingan
(facilitation), dan bantuan teknis (technical assistance).
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Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan jasa
UMKM, Departemen Perindustrian setiap tahun menyelenggarakan
konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) baik pada tingkat daerah maupun
nasional. Penyelenggaraan konvensi ini dimaksudkan untuk mendorong
UMKM untuk selalu melakukan perbaikan mutu produk atau jasa. Peserta
konvensi ini terdiri dari UMKM, mulai dari pembuat komponen otomotif,
pembuat bingkai foto, sampai penggiling kopi. Selain itu, juga dikeluarkan
SK Menteri Perindustrian Nomor 34/MPP/SK/2/1996 tentang Panduan
Audit Sistem Manajemen Mutu untuk Industri Kecil, yang melandasi
pelaksanaan sistem manajemen mutu di industri kecil yang mengacu pada
ISO 9000.

UPAYA MEMPERBAIKI AKSES BAGI USAHA KECIL

Ada tiga pendekatan yang dapat dipakai oleh pemerintah guna
mengembangkan usaha kecil, yaitu:21 Pertama, apa yang disebut dengan
non-policy approach. Pendekatan ini dipandang sebagai cara yang terbaik
untuk industri kecil yang bergerak pada lower spectrum –kegiatan-
kegiatan marjinal, mengingat bahwa intervensi pemerintah biasanya
melahirkan biaya-biaya birokratis (bureaucratic costs) yang tinggi. Salah
satu penganjur pendekatan non-policy ini adalah Hernando de Soto
(dalam bukunya The Other Path (New York, Perennial Library, 1989).
Ia menilai bahwa intervensi pemerintah lebih sering menimbulkan efek
distortif yang membatasi pertumbuhan –bahkan sering mematikan, usaha-
usaha kecil dan sektor informal. Kedua, proteksi bagi industri kecil,
biasanya berupa larangan kepada industri besar untuk menghasilkan
produk-produk tertentu, batasan impor terhadap produk substitusi, dan
kontrol terhadap penyebaran inovasi teknologi yang bisa menimbulkan
kejutan mendadak bagi industri kecil. Pendekatan ini banyak dikritik
karena dianggap memiliki dampak yang merugikan konsumen. Ketiga,

21 Dikutip dari Hendrawan Supratikno, et.al., “Pengembangan Industri Kecil di Indonesia: Pelajaran
Analisa Dampak dari Jawa Tengah,” artikel dalam Prisma, Edisi No. 9 Tahun XXIII September 1994,
hlm. 28.
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pendekatan stimulasi (stimulation approach). Pendekatan ini biasanya
memusatkan pada sisi penawaran, dalam bentuk pemberian kredit,
penyediaan bahan baku, peralatan, serta kursus-kursus. Namun demikian,
pendekatan model ini mengandung bahaya antara lain memiliki potensi
untuk menggeser keluar unit-unit usaha yang tidak dilayani oleh program-
program yang ada.

Selama ini praktik pembangunan konvensional yang terjadi berorientasi
pertumbuhan tidak saja terbukti tidak mampu menghilangkan dualisme
tetapi malahan memperkuatnya. Ketidakmerataan pembagian kekayaan
dan pendapatan makin terlihat dalam proses pembangunan ekonomi.
Maka tidak ada jalan lain, program-program pembangunan harus mampu
mengangkat derajat kesejahteraan rakyat yang termiskin yang meng-
gambarkan terwujudnya keadilan sosial. Keadilan ekonomi adalah aturan
main hubungan-hubungan ekonomi berdasar prinsip-prinsip etik,
sedangkan keadilan sosial adalah hasil dipatuhinya aturan main keadilan
ekonomi.

REFORMASI HUKUM DAN KELEMBAGAAN

Upaya untuk memperbaiki akses pelayanan terhadap usaha kecil menengah
harus menyentuh reformasi di bidang hukum atau pengaturan dan
kelembagaan yang dapat menunjang iklim usaha yang lebih kondusif dan
pro-masyarakat miskin.

Di bidang hukum, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya perbaikan
kerangka aturan yang bisa menjamin para pelaku ekonomi rakyat memiliki
akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar,
dan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Merujuk pada hasil diskusi
kelompok terfokus (FGD) dalam rangka penyusunan kertas kerja CLEP
yang diadakan oleh YLBHI-UNDP pada tanggal 4 November 2006,
terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu ditindaklanjuti guna
menguatkan eksistensi dan peran pelaku usaha kecil/mikro, sebagai berikut:
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Harus disadari bahwa karakteristik informal yang dimiliki oleh pelaku-
pelaku usaha kecil pada dasarnya merupakan kekuatan ekonomi rakyat
yang harus diakui dan mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-
haknya oleh negara. Untuk itu, keberadaan usaha kecil perlu
mendapatkan proteksi pemerintah agar mereka dapat berkembang
sesuai dengan karakteristiknya sendiri yang khas.

Secara lebih spesifik, berbagai regulasi yang perlu dilakukan
pemerintah guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi
usaha kecil/mikro antara lain menyangkut akses kredit, tempat usaha,
jaminan keamanan dan hukum, serta pengakuan terhadap perempuan
sebagai pelaku usaha yang mandiri –tidak sekedar nempel pada status
suami. Dalam hal ini, pemerintah perlu meninjau ulang berbagai
kebijakan yang tidak mendukung tumbuhnya usaha kecil/mikro seperti
UU Perkawinan, UU Usaha Kecil dan Menengah, UU Investasi, dan
Perda yang bersifat eksploitatif terhadap UMKM.

Mendukung upaya reformasi perpajakan guna mendorong penciptaan
investasi ekonomi dan sosial usaha besar terhadap masyarakat miskin
–dalam hal ini pelaku usaha mikro/UMKM. Hal ini mengingat bahwa
disamping sejumlah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat sipil, perusahaan-perusahan skala besar saat ini juga tengah
“in” dalam menciptakan investasi sosial dengan menyisihkan sebagian
dari laba perusahaan guna mendukung keberadaan pelaku usaha kecil
di komunitas sekitar perusahaan. Dengan memberikan insentif pajak
kepada perusahaan-perusahaan besar yang menyumbangkan sebagian
keuntungannya bagi aktifitas sosial dan para pelaku ekonomi kecil/
mikro, dimungkinkan bahwa inisiatif tersebut akan terus meningkat.

Menjalankan kebijakan yang sudah diterbitkan yang mendukung
upaya pengembangan ekonomi rakyat dan adanya jaminan dalam
implementasi kebijakan yang sudah diterbitkan. Berbagai ketentuan
normatif yang berkaitan dengan peran pemerintah –sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 9/1995 (UU Usaha Kecil), untuk menumbuhkan
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iklim usaha (Pasal 7), pembinaan dan penjaminan terhadap sektor
usaha kecil (Pasal 21), perlindungan lokasi usaha (Pasal 13); misalnya,
harus terus didorong untuk diimplementasikan secara konsisten.
Sehingga dengan begitu, keberadaan usaha kecil/mikro tidak semata-
mata terakomodasi secara “verbal-normatif” dalam UU, tetapi juga
disertai dengan implementasi kebijakan yang praktis dan nyata yang
mendukung keberadaan mereka. Kutipan narasi di bawah ini mungkin
mewakili sebagian potret pelaku usaha kecil yang tidak diuntungkan
oleh kebijakan pemerintah, ataupun konsistensi sikap pemerintah
terhadap kebijakan yang sudah ada.

Di bidang kelembagaan, perlu diciptakan suatu institusi mediasi
(mediating structure) untuk memberdayakan individu masyarakat miskin
agar mereka tidak mengalami keterasingan dalam menghadapi realitas
ekonomi. Contoh yang dapat dijadikan model sebagai institusi mediasi
adalah model arisan (RT, pedagang pasar, dasa wisma, dan sebagainya)
dan koperasi simpan pinjam (credit union), sistem inti plasma
(perkebunan inti rakyat), kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan
sejenisnya. Jika selama ini telah tumbuh institusi-institusi mediasi
tersebut, yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan kelembagaan
yang mengarah pada pemenuhan fungsinya yang lebih ideal.

Peluang pengembangan usaha kecil juga harus disesuaikan dengan
keunggulan dan potensi daerah dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi
Daerah (UU Nomor 32/2004) sehingga terjadi keragaman corak dan
warna unit-unit usaha kecil. Dalam konteks ini, diharapkan muncul
peraturan-peraturan (Perda) turunan yang dapat mendukung semakin
kondusifnya terhadap penciptaan iklim berusaha bagi masyarakat miskin
di daerah.

Industri perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi yang telah
berkembang cepat melalui berbagai kebijakan deregulasi perlu dibenahi
sungguh-sungguh agar benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat
melalui pengembangan program-program keuangan mikro, perbankan
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dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan asli  masyarakat
berdasarkan adat setempat yang sudah lama diterapkan kelompok-
kelompok masyarakat kecil.

Sementara itu, kaitannya kebijakan distribusi, adanya mafia dalam rantai
perdagangan yang menyebabkan terjadinya relasi-relasi yang eksploitatif
dalam rantai hulu-hilir usaha kecil perlu diberantas. Hal ini tidak saja
memerlukan pembenahan perangkat hukum, tetapi juga jaminan atas
bekerjanya kelembagaan-kelembagaan pemerintah dan aparaturnya yang
tegas dan berdiri di atas koridor hukum secara benar. Selain itu, perlu
dilakukan upaya untuk membuka alternatif rantai pemasaran yang lebih
menguntungkan bagi kelangsungan hidup usaha kecil; dan peran ini
biasanya dilakukan oleh LSM.

Perlu digarisbawahi bahwa membangun ekonomi rakyat tidak bisa hanya
sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem
ekonomi Orde Baru yang amat membela pihak pengusaha besar
khususnya para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan
dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat
program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang
kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa
kewirausahaan.22  Pemerintah juga perlu menjamin adanya mekanisme
pasar yang sehat dalam mendorong ekonomi rakyat agar terus dapat
berkembang.

Dalam hal pelayanan finansial,  pemerintah perlu mengambil
kebijaksanaan (goodwill) mengenai agunan –sebagai salah satu syarat
kredit yang seringkali tidak compatible dengan kondisi usaha kecil.
Dalam hal ini, pemerintah dapat menciptakan peraturan yang
memungkinkan kredit bank dapat diberikan kepada kelompok ekonomi
lemah, walaupun jaminan terbatas atau tidak ada.

22 Fredrik Benu, “Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian
Konseptual,” Artikel pada Jurnal Ekonomi Rakyat Edisi Th. I  No. 10,  Desember 2002. (http://www.
ekonomirakyat.org/edisi_10/artikel_3.htm, tanggal 16 Oktober 2006).
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Untuk itu, guna mengatasai rasa tidak aman dari pihak perbankan
terhadap kredit yang disalurkan ke usaha kecil, pemerintah dapat
membentuk suatu badan usaha patungan yang modalnya berasal dari
pemerintah dan usaha swasta besar; berfungsi untuk memberikan jaminan
terhadap kredit yang telah diberikan perbankan terhadap usaha kecil.
Sebaliknya, untuk meningkatkan kinerja usaha kecil penerima kredit dan
untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kemacetan dalam
pengembalian kredit, lembaga perbankan perlu meningkatkan
keterlibatannya dalam memberikan supervisi, bimbingan, dan penyuluhan
kepada penerima KUK.23

Ke depan, seperti dianjurkan oleh para pemerhati usaha kecil dan
pandangan ini didukung oleh organisasi bantuan internasional dan
regional seperti ADB, program-program promosi usaha kecil –baik kredit
maupun program yang memberikan jasa-jasa bisnis, harus bersifat demand

driven terutama ditentukan oleh kebutuhan nyata usaha kecil. Di samping
itu, program-program promosi harus pula bersifat market driven, artinya
baik permintaan maupun pemasokan program-program akan ditentukan
oleh kekuatan pasar bukan diwajibkan oleh pemerintah.24 Pemerintah
tinggal menetapkan regulasi-regulasi yang memungkinkan transaksi bisnis
tersebut dapat berjalan sesuai koridor yang diharapkan.

Selain itu, adanya perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia
dewasa ini juga relevan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi
rakyat. Perbankan syariah yang lahir dari salah satu pertimbangan etik
untuk tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan
mengenakan bunga, tetapi berusaha untuk “bekerjasama dengan klien”
dalam rangka memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan
ekonomi klien25 –dalam hal ini adalah para pelaku ekonomi rakyat. Untuk

23 Lihat Subiakto Tjakrawerdaja, “Profil Sektor Usaha Kecil di Indonesia dan Upaya Optimalisasi
Penyaluran Kredit Usaha Kecil,” dalam Mohamad Ikhsan, 1994. op.cit. hlm. 39.

24 Lihat The Kian Wee, dalam Widyaningrum, 2003. op.cit. hlm. v.
25 Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Perbankan Etik, dan Krisis Moneter 1997/1998, Artikel pada

Jurnal Ekonomi Rakyat Edisi Th. I  No. 1, Maret 2002. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/
artikel_3.htm, diakses tanggal 16 Oktober 2006.
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itu, perlu dirumuskan pola-pola kerjasama yang saling menguntungkan
antara pelaku ekonomi rakyat ini dengan bank-bank syariah yang ada.

KISAH-KISAH TERBAIK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada rakyat harus melibatkan
partisipasi rakyat. Hal ini disadari betul oleh kalangan akvitis masyarakat
sipil (LSM), sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengambil inisiatif
dan berkhidmat untuk melakukan kerja-kerja di bidang pengembangan
ekonomi produktif rakyat atau usaha kecil.

Secara umum, bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh
LSM kebanyakan berupa kegiatan simpan pinjam atau pelayanan kredit.
Selanjutnya, sejumlah LSM pun mengintroduksikan berbagai kegiatan
bisnis lain seperti trading (perdagangan rakyat), peternakan inti rakyat,
pertanian, dan bahkan transportasi (koperasi pengangkutan).

Di bawah ini adalah sejumlah inisiatif program yang dilakukan kalangan
LSM dalam upayanya mengembangkan ekonomi rakyat, sebagai berikut:

1. Yayasan Mitra Usaha
Yayasan Mitra Usaha (YMU) berdiri pada September 1993, bertujuan
untuk meningkatkan ekonomi rakyat untuk kesejahteraan mereka dan
meningkatkan kemandirian LSM di Indonesia. Bentuk-bentuk
program kerjasama investasi yang berhasil dikembangkan oleh YMU
antara lain:
- Mendirikan BPR bekerjasama dengan LSM-LSM lokal, KSM

ataupun perseorangan; seperti yang dilakukan di sejumlah kota
seperti Bandung, Pontianak, Bogor, Banjarmasin, Padang, dan
Maumere.

- Bekerjasama dengan LP3M dan Koperasi “Kospi” mengembangkan
koperasi taksi (angkutan kota) di Kendari.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

184

- Bekerjasama dengan koperasi-koperasi lokal di Jakarta dan
Yogyakarta mengembangkan ekspor kerajinan ke Yunani.

- Bekerjasama dengam YDP Bali mendirikan hotel inti rakyat di
Kabupaten Tabanan.

Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan YMU adalah
menempatkan fund-guarantee pada sejumlah BPR guna memberikan
pelayanan kredit mikro (kurang dari Rp. 1 juta) tanpa agunan sama
sekali. Kalaupun ada dan diperlukan agunan, sifatnya sangat fleksibel
–misalnya cukup hanya dengan surat nikah.

2. Suara Ibu Peduli (SIP)
Suara Ibu Peduli (SIP) bermula dari gerakan seklompok ibu rumah
tangga yang melakukan aksi menyampaikan keprihatinan tanggal 23
Februari 1998. Mereka prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh
keluarga yang tidak mampu menyediakan susu bagi anak-anak balita
mereka akibat yang berkepanjangan. Tak disangka, gerakan ini
mendapat dukungan yang luas dari berbagai unsur masyarakat di
Jakarta. Sejalan dengan berkembangnya waktu, mereka mulai
memikirkan program-program jangka panjang yang bersifat
pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian anggotanya.

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh SIP yang
berjalan diantaranya adalah:

- Program Usaha Ekonomi Bersama;  yang memungkinkan
anggotanya dapat meminjam sejumlah uang sebagai modal usaha
dengan ketentuan yang memudahkan pengembalian dan tidak
membebani. Dana awal diperoleh dari Mercy Corp sebesar Rp. 70
juta, yang kemudian digulirkan kepada anggota sebagai usaha
ekonomi bersama berbentuk koperasi. Program ini ternyata menarik
minat ibu-ibu rumah tangga untuk bergabung dan mendapatkan
pinjaman, sehingga tahun 2004 tercatat anggota SIP berjumlah 600
orang, tersebar di 15 wilayah kerja di Jakarta;
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- Kelompok Tanggung Renteng; kelompok ini dikembangkan dengan
tujuan untuk mengamankan usaha koperasi yang telah ada,
sekaligus menanamkan rasa kekeluargaan dan gotong royong.
Kelompok ini memerankan fungsi-fungsi penting antara lain:
menentukan penerimaan usulan anggota baru berdasarkan
musyawarah, pengajuan pinjaman oleh anggota, mengatasi
tunggakan anggota, melaksanakan pengadministrasian kelompok,
dan pendampingan lapangan.

3. HAPSARI FSPM (Federasi Serikat Perempuan Merdeka)
Lembaga ini berdiri pada Maret 1990, bermula dari kelompok kecil
bernama Kelompok Kerja Perempuan Desa. Pada mulanya aktifitas
mereka melakukan pendampingan terhadap anak-anak usia
prasekolah, mereka mendirikan sanggar bermain yang diberi nama
HAPSARI (akronim dari Harapan Desa Sukasari). Dari sanggar inilah
kegiatan kemudian berkembang. Para ibu yang mula-mula sekedar
mengantar anaknya ke sanggar diajak untuk membuat kegiatan
ekonomi bersama seperti membuat kue, sabun, menyelenggarakan
arisan, dan beternak lebah. Lama-kelamaan, kelompok ini pun
berkembang dan mempertegas komitmennya untuk pemberdayaan
perempuan pedesaan.

Dalam perkembangannya, selain aktifitasnya sebagai wadah
perjuangan perempuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan
gender, HAPSARI juga mengembangkan unit-unit usaha produktif
untuk perempuan desa dan memiliki sejumlah kelompok binaan yang
mengelola berbagai bentuk usaha seperti makanan ringan, peternakan,
dan usaha pertanian. Hingga saat ini beberapa unit usaha yang
dikembangkan oleh lembaga ini antara lain: peternakan ayam,
pertanian padi dengan sistem gadai, penjualan telor, pembuatan, dan
penjualan makanan kecil, penyewaan mobil, serta koperasi serba ada
untuk memenuhi kebutuhan pokok ibu-ibu dan kelompok perempuan
di pedesaan, dan pengelolaan radio melalui kepemilikan sejumlah
saham sebuah stasiun radio lokal.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

186

Tabel 5. Beberapa Model Inisiatif OMS dalam Penguatan
Usaha Kecil/Mikro (1997-2003)

Gambaran Model Inisiatif Program

Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan

Usaha Kecil (PUK)-Mikro. Program ini dirancang tidak

hanya sebagai sarana penguatan perempuan yang semata-

mata bersandar pada perhitungan bisnis, namun

merupakan gabungan antara kegiatan yang berorientasi

advokatif dan manajemen kredit mikro. Jenis kegiatan:

pelatihan, pemberian kredit, advokasi, perintisan

pembentukan jaringan PUK.

Wilayah program: terdapat di 43 Kabupaten tersebar di

14 Propinsi (NAD, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu,

Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Kalbar,

Sutra, Sulteng).

Sasaran program: Perempuan Usaha Kecil-Mikro (PUK)

yang tergabung dalam Kelompok simpan pinjam

Perempuan Usaha Kecil (KPUK) binaan LSM Anggota

ASPPUK. Kelompok ini memiliki pengurus, dan

mempunyai jadwal pertemuan rutin, menerapkan sistem

pembukuan yang memadai, memiliki peraturan kelompok

secara tertulis, telah melakukan pemupukan modal

swadaya, dan menganut sistem “tanggung renteng”.

Pendanaan program bernilai Rp. 623.700.000,- berasal

dari Terre des Hommes, Kedutaan Besar Selandia Baru,

dan Canada Fund. Sifat dana ini adalah hibah dari

lembaga dana untuk ASPPUK yang akan digunakan

sebagai dana bergulir kredit mikro. Dana yang diberikan

ASPPUK kepada LSM Anggota bersifat pinjaman dengan

bunga tetap 11% per tahun untuk kredit usaha, sementara

untuk kredit kebutuhan perempuan ditetapkan tanpa

bunga. Sedangkan dana dari Ornop ke KPUK bersifat

Lembaga

Asosiasi

Pendamping

Perempuan

Usaha Kecil

(ASPPUK)

No

1.
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pinjaman dengan bunga 2 - 3% per-bulan; dari KPUK ke

PUK bersifat pinjaman dengan bunga 2-2.5% per-bulan,

dengan periode pinjaman berkisar dari 6 –12 bulan. Kredit

mikro yang ditawarkan pada program ini terdiri dua jenis

kredit, yakni kredit untuk usaha dan kredit untuk

kebutuhan perempuan seperti pendidikan (anak dan

perempuan), kesehatan (melahirkan), perumahan, dan

pemilikan aset produktif. Mulai tahun 1998 – 2002, dana

yang sudah disalurkan sebesar Rp. 1.337.950.000,-

kepada 38 Ornop anggota, 330 kelompok (KPUK), dan

3545 orang PUK.

Pengembangan dan advokasi ekonomi rakyat. Inti

program ini adalah pengembangan ekonomi rakyat serta

melakukan advokasi yang berkaitan dengan

pengembangan ekonomi rakyat; bertujuan untuk

pengorganisasian di tingkat rakyat dan pengembangan

usaha-usaha bersama di tingkat kelompok serta

melakukan advokasi yang berkaitan dengan usaha-usaha

yang dikembangkan kelompok. Dalam implementasinya

Bina Desa bekerjasama dengan Koperasi Karya Insani,

dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Jenis kegiatan: pendidikan studi kelayakan dan penggalian

potensi usaha, studi pasar dan kelayakan usaha (SKU),

pelatihan pembukuan, pengelolaan/manajemen usaha dan

keorganisasian, fasilitasi kredit. Kegiatan berjalan di

Propinsi Sumsel, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa

Timur, dan Jawa Barat.

Umumnya penerima manfaat dari program ini adalah

petani (80%) yang belum memiliki usaha; mereka

berkelompok beranggotakan 10-30 orang, dengan jumlah

KSM 55. Pendanaan program berasal dari Misereor

German (tahun 1994), berupa pinjaman tanpa bunga

sebesar Rp. 600 juta. Sampai 31 Mei 2003, posisi

Bina Desa2.
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3.

keuangan simpan pinjam adalah: pinjaman Rp.

1.625.474.000,- angsuran Rp. 694.610.463,- dan

simpanan Rp. 96.93.618,-.

Program ini berpotensi guna mengembangan usaha dengan

basis pertanian dan meningkatan kapasitas kelompok

melalui pelatihan studi pasar, analisis untung rugi, dan

pendidikan pasca panen.

BMT Komunitas Orang Tua Anak Jalanan (BMT Al

Inayah Unit III). Program ini lahir didorong oleh

pemikiran bahwa jumlah anak jalanan tidak akan dapat

berkurang jika ekonomi keluarganya tidak kunjung

membaik karena pendorong utama anak-anak turun ke

jalan adalah tuntutan ekonomi keluarga. Oleh karena itu

didesain sebuah program yang bertujuan untuk

memperbaiki kondisi ekonomi keluarga anak jalanan

sehingga dapat mengurangi jumlah anak yang turun ke

jalan.

Jenis kegiatan utama program ini adalah penyaluran

kredit. Besarnya pinjaman modal beraneka ragam sesuai

dengan kelompok usaha (kelompok tukang becak Rp.

300-500 ribu; kelompok petani jamur Rp. 800 ribu;

kelompok pedagang keliling Rp. 150 ribu; kelompok

pedagang kue Rp. 300 ribu; kelompok warung desa Rp.

300 ribu; kelompok lele karpet Rp. 500 ribu; kelompok

pedagang sayur Rp.150 ribu; kelompok peternak itik Rp.

500 ribu). Kelompok-kelompok ini sebelumnya

mendapatkan pelatihan dan mendapatkan materi-materi

seperti pengenalan usaha, cara melakukan analisis usaha,

pemilihan usaha, sistem pengelolaan keuangan, dan

sosialisasi BMT dan manfaatnya.

Wilayah pelaksanaan program ini adalah di Kabupaten

Bekasi, Jawa Barat; dtujukan kepada orang tua anak

Bina

Masyarakat

Sejahtera
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Bina

Sumberdaya

Mitra (BISMI)

Bina Swadaya

jalanan baik yang telah memiliki usaha atau belum.

Strateginya adalah memperkenalkan keberadaan program

kepada kelompok orang tua anak jalanan yang menjadi

dampingan BMS dan menjaringnya berdasarkan kriteria

dasar yang sama, yaitu penduduk asli di wilayah kerja

BMT, dan memiliki itikad baik untuk memperbaiki

kehidupan keluarganya dan kesejahteraan anak-anaknya.

Pendanaan berjumlah Rp. 7,5 juta berasal dari hibah Dinas

Sosial Propinsi Jawa Barat, kemudian mendapatkan

bantuan Terre des Hommes Netherland sebesar Rp. 25

juta di tahun 2000. Program ini awalnya hanya

mendampingi 25 orang, kemudian berkembang menjadi

105 orang dengan tingkat pengembalian 90%.

BMT BISMI. Merupakan model kredit mikro dengan

sistem koperasi Islam. Upaya ini dikembangkan BISMI

sebagai jawaban dari beberapa kelemahan sistem Grameen

Bank. Dengan begitu, BMT ini pada dasarnya merupakan

perkawinan sistem Grameen Bank dan Syariah. Program

ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian

masyarakat dan membantu masyarakat untuk

mengembangkan usaha.

Jenis Kegiatan: penyaluran kredit, pendampingan,

pelatihan, dan simpan pinjam. Program ini dilaksanakan

di Kota Bekasi, Jawa Barat; ditujukan kepada individu

maupun kelompok pedagang kecil. Pada tahap pertama

berjumlah 100 orang setiap peserta terlebih dahulu telah

memiliki usaha, telah diuji kelayakannya dan mengikuti

pelatihan.

Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya

Masyarakat (PHBK). Merupakan program yang disusun

oleh Bina Swadaya, BI dan GTZ Pilot Project

dilaksanakan pada tahun 1990-1992, melibatkan institusi

4.

5.
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Forum

Gerakan

6.

perbankan (BRI dan BPR) serta LSM. Tujuan utama dari

progam ini adalah membantu masyarakat miskin yang

tidak dapat mengakses pelayanan keuangan dari bank

karena tidak mampu menyediakan agunan.

Jenis kegiatan: pembentukan KSM, pelatihan dasar-dasar

KSM, pelatihan pembukuan KSM, pendampingan

(meliputi aspek organisasi, administrasi, permodalan,

usaha produktif, dan jejaring untuk KSM), dan penyaluran

kredit bagi KSM.

Program berjalan di 15 propinsi di 5 Propinsi (Lampung,

Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa

Timur). Sasaran dari program ini adalah anggota KSM

binaan yang umumnya memiliki usaha mikro, baik laki-

laki dan perempuan.

Pola program ini adalah: (1) Bank memberikan kredit

secara langsung kepada KSM dengan melibatkan LSM

sebagai pendamping; dan (2) Bank memberikan kredit

kepada LSM untuk dipinjamkan kembali kepada KSM.

Pada model (1), Bank menetapkan suku bunga sekitar

30% per tahun efektif, dan LSM memperoleh fee 0,5%

per tahun. Pada model (2), Bank menetapkan bunga 15 –

18% per-tahun efektif kepada LSM, dan LSM menetapkan

30 – 33% kepada KSM.

Untuk memperoleh kredit ini KSM harus menyimpan

tabungan beku dengan perbandingan tabungan dan

pinjaman 1:4 sampai 1:6. Kredit kepada anggota berupa

kredit mikro, tanpa jaminan (colateral substitute) dengan

jumlah pinjaman maksimal Rp. 1.000.000,- per-anggota

KSM.

Formasi Development Fund (FDF). FDF merupakan kerja

sama Formasi dan CCA (Canadian Co-operative
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Association) dalam upaya merintis pengembangan

percontohan usaha koperasi atau KUB (Kelompok Usaha

Bersama) melalui pembiayaan usaha (kredit dan

penyertaan) dengan pendekatan “hunting “ kepada

lembaga-lembaga peserta/anggota Formasi. Program ini

bertujuan melayani permodalan usaha (melalui kredit dan

penyertaan modal) kepada koperasi/pra-koperasi dan KUB

sehingga dapat berkembang dan menjadi model

percontohan bagi pengembangan usaha di koperasi/pra-

koperasi dan KUB di tempat lain. Jenis kegiatan:

pemberian kredit, penyertaan modal investasi, pelatihan,

dan konsultasi.

Program ini berjalan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur dan NTB; ditujukan kepada koperasi/

pra-koperasi dan KUB yang menjadi mitra dampingan

anggota Formasi.

Pendanaan sebesar Rp. 623,000,000-, bersumber dari

Canadian Co-operative Association (CCA), sifat

pendanaan dari CCA ke Formasi sebagai dana bergulir

(grant) dan dari Formasi ke KUB sebagai pinjaman lunak

(bunga 1,5% ) untuk kredit modal usaha dan deviden (bagi

hasil) untuk penyertaan modal.

Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Pengusaha Mikro

dan Sektor Informal. Merupakan pelatihan manajemen

pemasaran yang ditujukan bagi pengusaha mikro dan

sektor informal dengan harapan agar dapat menjalankan

kegiatan bisnisnya secara lebih optimal. Program ini

dilaksanakan oleh LP3ES dan BKPAI, bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan manajerial pengusaha mikro

dan sektor informal di Jakarta (1997).

Pendanaan sebesar Rp. 125 juta berasal dari Pemda DKI

sifatnya balas jasa. LP3ES memberikan pelatihan tiga hari

7.

Pengembangan

Koperasi

Indonesia

(Formasi

Indonesia)

Lembaga

Penelitian,

Pendidikan

dan

Penerangan

Ekonomi dan

Sosial

(LP3ES)
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yang dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing

kelompok pelatihan berjumlah 40 orang. Materi pelatihan

meliputi: pembukuan, membuat hubungan dengan penjual

material, perencanaan strategis usaha, dan informasi

tentang Perda DKI yang berkaitan dengan usaha mikro

dan sektor informal serta koperasi.

Sejumlah 200 pengusaha mikro dan sektor informal (20%

perempuan) telah mendapat pelatihan ini.

Sumber: SMERU, Desember 2003.26

TANGGUNGJAWAB SOSIAL SEBAGAI PELUANG

Dewasa ini, tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility/CSR) berkembang menjadi konsep yang mengemuka dan
telah diakomodasi menjadi bagian dari bisnis perusahaan-perusahaan
besar, dan telah menyatu dalam praktik bisnis modern. Dunia bisnis, tidak
hanya sekedar berbisnis, tetapi juga harus mempunyai tujuan-tujuan sosial
untuk pengentasan kemiskinan dan wabah penyakit. Misi ini, merupakan
prioritas dari kepemimpinan bisnis eara sekarang ini.27

Mengapa dunia bisnis harus memperhatikan aspek tanggungjawab sosial
sejalan dengan praktik usahanya? Menurut Steiner, 28 setidaknya ada
alasan penting untuk menjelaskan hal ini. pertama, perusahaan adalah
“makhluk” masyarakat dan oleh karenanya harus merespon permintaan
sosietal. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah,
maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama. Perusahaan
menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan ekonomi,

26 Lihat www.smeru.or.id/report/research/usahamikronarasi/Buku, diakses tanggal 18 November
2006.

27 Lawrence M. Miller, “Vision of a New Corporate Culture,” dalam  William Du Bois and R.
Dean Wright. Applying Sociology: Making a Better World, Pearson Education Company, Needham
Heights, MA, 2001, hlm. 76.

28 Lihat George A. Steiner dan John F. Steiner,  Business, Government, and Society: a Managerial
Perspective, Text and Cases, McGraw-Hill, Singapore, 1994, hlm. 116-117.
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politik, budaya, dan teknologi yang “memaksa.” Secara instingtif,
perusahaan akan melakukan aksi konformitas terhadap terjadinya
perubahan-perubahan atas ekspektasi sosietal tersebut.

Kedua, kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat
tanggungjawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis
dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Dalam jangka
panjang, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upayanya
untuk bertanggungjawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari
aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula
terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggungjawab bisnis
perusahaan.

Ketiga, kegiatan tanggungjawab sosial merupakan salah satu cara untuk
mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan
sampai kepada upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.29 Jika sebuah
perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespon
suatu tuntutan sosial (social demands), sama halnya mengurangi biaya
perusahaan; karena diyakini bahwa adanya peraturan-peraturan
pemerintah secara umum membuat biaya-biaya lebih mahal dan menekan
fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.

Ke depan, isu mengenai tanggungjawab sosial ini nampaknya akan
semakin berkembang sejalan dengan inisiatif masyarakat internasional
saat ini yang tengah mendiskusikan kemungkinan tanggungjawab sosial
dalam suatu dokumen ISO (ISO 26000 –Guidance on Social

Responsibility). Pembicaraan mengenai ISO 26000 ini sendiri telah dimulai
pada tahun 2004, dan rencananya akan diluncurkan pada 2008 yang
akan datang.

29 Steiner mencontohkan, pada tahun 1984, Robert Ford dan Frank McLaughin melakukan survai
terhadap 116 CEO perusahaan di Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa 71% responden setuju bahwa
“jika perusahaan dapat berperilaku lebih sosial kepada masyarakat, hal ini akan mengurangi tambahan-
tambahan peraturan dalam sistem ekonomi oleh pemerintah.” (Robert Ford dan Frank McLaughin,
dalam Academy of Management Journal, September 1984; sebagaimana dikutip Steiner, 1994, ibid.).
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1. Respon Usaha Swasta Nasional untuk Pengembangan Masyarakat

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mulai bersedia
memberikan bantuan kepada masyarakat untuk program-program
pengembangan masyarakat (community development). Umumnya
mereka membantu untuk program-program di bidang kesehatan
masyarakat, pendidikan, sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan,
ekonomi produktif (pengembangan pertanian, peternakan, pelatihan
wirausaha), dan sejenisnya. Survei yang dilakukan PIRAC pada tahun
2001 mencatat ada sebanyak 20 kegiatan dimana perusahaan
bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial perusahaan dengan dana
mendekati sekitar 10 juta dollar AS.30

Dalam studi yang lain, PIRAC juga mencatat bahwa rata-rata
sumbangan sumbangan per-tahun perusahaan multinasional adalah Rp.
236 juta jauh di atas rata-rata sumbangan perusahaan nasional dan
lokal masing-masing sebesar Rp. 45 juta dan Rp. 16 juta. 31 Studi ini
juga menghasilkan temuan bahwa 37% responden menyatakan secara
tegas akan menaikkan jumlah sumbangannya jika ada kebijakan
pengurangan pajak (tax deduction) oleh pemerintah atas sumbangan
sosial mereka kepada masyarakat.32

Data-data di atas menunjukkan betapa sebenarnya perusahaan-
perusahaan besar memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk
keperluan pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Sekedar sebagai
gambaran, tabel di bawah ini memberitahu kita program-program
dukungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia
terhadap pengembangan ekonomi/usaha kecil, sebagai berikut:33

30 Lihat Hamid Abidin, Profil dan Potensi Kedermawanan Perusahaan di Indonesia: Sebuah
Studi Pendahuluan, Piramedia, Jakarta, 2001, hlm. 20-21.

31 Zaim Saidi, et.al., Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia:
Survai 226 Perusahaan di 10 Kota, Piramedia, Jakarta, 2003, hlm. 55.

32 Ibid., hlm. 49.
33 Diadaptasi dari Rustam Ibrahim, Bukan Sekadar Berbisnis: Keterlibatan Perusahaan dalam

Pemberdayaan Masyarakat, Piramedia, Jakarta, 2005, hlm. 51.
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Tabel 6. Program Aktivitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat
pada Lima Perusahaan Besar di Indonesia

Perusahaan

1. Bogasari

Flour Mills

2. Citibank

Peka

3. Coca-cola

Foundation

4. PT. Riau

Pulp

5. Yayasan Rio

Tinto

Sumber: Rustam Ibrahim, 2005.

Program Pokok

Pengembangan usaha

kecil dan menengah

(UKM)

Pemberdayaan

ekonomi rakyat

Pengembangan

masyarakat

Program pengentasan

kemiskinan dalam

Micro Enterprise

Development (MED)

Pengembangan sistem

pertanian terpadu

Pengembangan

industri kecil dan

menengah

Program pertanian

Pengembangan UKM

Bentuk Kegiatan/Aktivitas

Pengembangan wawasan berusaha

(kewiraswastaan) dan pemasaran

(peluang usaha, menembus pasar);

keterampilan produksi, pemasaran,

promosi, pengembangan produk,

dana talangan usaha, dan lain-lain.

Kredit mikro.

Pelayanan kredit, pelatihan dan

penghargaan untuk usaha mikro.

Pemberian kredit mikro, capacity

building untuk usaha kecil.

Peternakan, pertanian tanaman

pangan, holtikultura, perikanan;

pendirian balai usaha terpadu,

pusat informasi pasar, pembiayaan

usaha

Pemberian kredit skala kecil.

Program ketahanan pangan,

peningkatan gizi keluarga,

pelatihan, dan pendampingan petani

Pelayanan kredit mikro, unit simpan

pinjam.



PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ANDAI PARA PEMBUAT KEBIJAKAN MAU MELAKUKAN

196

2. Kerangka Normatif Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil34

Dewasa ini, dukungan BUMN terhadap usaha kecil, menengah dan
koperasi, serta terhadap program-program sosial-kemasyarakatan ini
terwadahi secara lebih permanen. Dalam Master Plan BUMN tahun
2002-2006 kendati menyebut visi “Menjadikan BUMN sebagai badan
usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi
harapan stakeholder,” namun peran sosial BUMN tetap melekat. Tekad
pemerintah untuk menjadikan BUMN menjadi perusahaan yang tangguh
dan profesional tidak harus mengurangi fungsi dan perannya secara sosial.
Salah satu butir misinya dengan jelas menegaskan: “meningkatkan peran
BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan (community development)

dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam program
kemitraan.”

Hal tersebut paralel dengan UU Nomor 19/2003 yang disahkan setahun
kemudian. UU terbaru mengenai BUMN ini menyatakan bahwa
disamping untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional, penerimaan negara dan mengejar keuntungan;
salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “turut aktif
memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”35 Untuk keperluan ini,
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk guna
pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat
sekitarnya.36 BUMN dapat pula memberikan donasi untuk amal atau
tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.37

Pada tahun yang sama, pemerintah melalui Menteri BUMN
mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-236/MBU/2003 tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan

34 Sebagian dari uraian naskah Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil ini dikutip dari Bab III buku
Penulis berjudul Tanggungjawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT
Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia, Piramedia, Jakarta, 2006.

35 UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 2 ayat 1(e).
36 Ibid., Pasal 88 ayat 1.
37 Ibid., Pasal 90.
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Program Bina Lingkungan. Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal
17 Juni 2003 ini pada dasarnya mengatur dua hal pokok:
penyelenggaraan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan oleh
BUMN atau sering disingkat PKBL. Program Kemitraan, adalah pro-
gram untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh
dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Sementara Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan
kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN yang
bersangkutan melalui pemanfaatan dana dari sumber yang sama. Kedua
jenis program ini wajib dilaksanakan oleh BUMN baik berbentuk Persero
maupun Perum.

Kendati sama-sama bersumber dari pemanfaatan dana bagian laba
BUMN, pemanfaatan dan peruntukan dana kedua program ini berbeda.
Dana Kemitraan (sebesar 1 s/d 3% dari penyisihan laba BUMN setelah
pajak) diperuntukkan bagi usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk
modal usaha maupun pembelian perangkat-perangkat penunjang
produksi, dan sebagian kecil lainnya (maksimal 20% dari dana kemitraan
yang disalurkan) berbentuk hibah –misalnya untuk biaya pendidikan,
pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan sejenisnya. Sementara
dana Bina Lingkungan (sebesar maksimal 1% dari penyisihan laba setelah
pajak), digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada
masyarakat di wilayah usaha dalam bentuk bantuan: korban bencana
alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan,
pengembangan prasarana/sarana umum, dan sarana ibadah.

Terkait dengan fasilitasi/dukungan yang ada pada perusahaan besar dan
BUMN terhadap pelaku ekonomi kecil sebagaimana diuraikan di atas,
kedua sektor usaha besar ini (pengusaha besar dan BUMN) dapat
berperan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha kecil, misalnya
diikutsertakan dalam proses pendidikan dan pelatihan manajemen di
lingkungan organisasi usaha besar dan BUMN. Cara yang lain adalah
dengan membentuk konsorsium, terutama dalam pengembangan
kompetensi manajerial (untuk pengeloaan usaha) dan penguasaan
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technological know-how (untuk menggerakan inovasi) sebagai prasyarat
untuk bermain di arena bisnis moderen (sistem formal).38

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Banyak upaya sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, LSM,
maupun sektor swasta dalam rangka pemberdayaan UMKM sebagai bagian
dari upaya penanggulangan kemiskinan. Namun hasilnya masih jauh dari
harapan. Jumlah orang miskin semakin meningkat, lebih khusus lagi tidak
ada perbaikan yang signifikan pada kondisi kehidupan UMKM. Memang
disadari bahwa membangun kewirausahaan dan UMKM bukan persoalan
mudah, karena menyangkut berbagai aspek, baik psikologis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, sampai pada kemauan politik. Namun dari berbagai
konsultasi yang dilakukan oleh Commission on Legal Empowerment of

the Poor (CLEP), telah dikenali beberapa masalah yang dihadapi, serta
berbagai pemikiran tentang perbaikan upaya tersebut. Berangkat dari hal
itu, maka beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut :

Pertama, memberi dukungan terhadap penciptaan iklim usaha masyarakat
miskin melalui koordinasi yang lebih baik dan terarah melalui lembaga-
lembaga mediasi (mediating structure). Sejumlah lembaga mediasi yang
ada dan tumbuh di masyarakat perlu didorong dan direvitalisasi perannya
supaya nyata-nyata mampu memberikan daya topang terhadap keberadaan
usaha-usaha skala kecil. Di samping itu, perlu diupayakan sebuah forum
yang terdiri dari berbagai lembaga yang concern dalam bidang
penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM termasuk
pengusaha UMKM. Forum ini berfungsi sebagai sarana komunikasi,
konsultasi, dan koordinasi. Sebagai sarana komunikasi, forum ini
dimaksudkan sebagai tempat untuk menyampaikan apa yang telah
dilakukan. Sebagai sarana konsultasi, forum ini dapat mencari jalan keluar
terhadap berbagai kendala di lapangan. Sedangkan sebagai sarana

38 Aburizal Bakri, op.cit., hlm. 171-172.
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koordinasi, melalui forum ini akan dikoordinasikan apa yang telah
dilakukan, sehingga tidak menimbulkan pelaksanaan program yang
tumpang tindih di lapangan.

Kedua, memberi dukungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan –
terutama pemerintah, pelaku-pelaku ekonomi, dan masyarakat sipil, agar
benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-
program operasional yang nyata, mampu merangsang kegiatan ekonomi
produktif rakyat, dan sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Program-
program yang dikembangkan haruslah program yang betul-betul
menyentuh kepentingan masyarakat khususnya UMKM.

Ketiga, perlu dipikirkan untuk memperbaiki pola pembinaan yang lebih
mengandalkan pelatihan. Bentuk-bentuk pelatihan bagi UMKM sebaiknya
dilakukan dengan pola pendampingan berada langsung di UMKM-UMKM
atau sentra-sentra UMKM. Hal ini dimaksudkan supaya pemecahan
masalah yang dihadapi disesuaikan dengan UMKM atau sentra UMKM
dimaksud. Petugas-petugas tersebut bukan menjadi bagian dari masalah
tapi menjadi bagian dari pemecahan masalah di UMKM. Untuk itu perlu
dipekerjakan petugas-petugas yang mengerti dan dididik secara khusus
tentang persoalan dan karakteristik UMKM. Sasaran keberadaan petugas-
petugas tersebut adalah perbaikan kinerja UMKM melalui perbaikan
kualitas produk dan jasa serta perkuatan daya saing UMKM.

Keempat, memfasilitasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan
LSM dalam mendukung peningkatan capacity building bagi pelaku-pelaku
ekonomi skala kecil dalam rangka menuju kesetaraan usaha dan sanggup
berkompetisi secara sehat dan adil. Hal ini dapat dilakukan melalui
perbaikan pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen moderen
khususnya strategi bisnis. Diharapkan melalui peningkatan pengetahuan
ini mereka memiliki kemampuan analisis dan mengambil keputusan strategis
mengenai usahanya. Sasarannya adalah meningkatnya kemampuan
melakukan inovasi produk/jasa dan penciptaan pasar baru bagi produk
dan jasanya.
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Kelima, mendukung upaya-upaya pelaksanaan reformasi perpajakan yang
mengarah kepada pemberian insentif pajak (tax insentif) kepada pelaku
bisnis skala besar yang mempunyai menyediakan sebagian dari
keuntungannya untuk program-program pengembangan masyarakat dan
dukungan terhadap keberadaan ekonomi rakyat.

***
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Masyarakat miskin sudah mempunyai kemampuan bertahan hidup, tanpa
dukungan pemerintah. Berbeda dengan para pengusaha yang menikmati
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara hingga
trilyunan rupiah. Sama sekali berbeda dengan para pimpinan dan anggota
DPRD yang datang menumpang pesawat udara, dari berbagai pelosok
untuk menuntut tunjangan lebih besar lagi, berdemonstrasi ke gedung
DPR RI di Jakarta. Masyarakat miskin bertahan hidup dengan kegigihan
dan modalnya sendiri!

Di sepanjang jalan Kuningan, sebuah jalan utama di Ibukota Negara, saat
siang menjelang sore, kita dapat saksikan pedagang kerupuk udang berdiri
menjajakan dagangannya, persis di tengah-tengah jalan, saat deretan mobil
mewah terkena macet. Bahkan di pinggir jalan, saat jalan ini sangat padat,
bisa kita temukan seorang pedagang bakpao memarkir gerobaknya untuk
menjajakan roti putih hangat berisi daging atau kacang ijo.

Tanpa modal uang, menjelang jam 10.00 pagi atau jam 16.00 sore, berjejer
laki dan perempuan yang menawarkan jasanya menjadi “joki” –
penumpang – untuk mobil-mobil mewah yang hendak masuk ke jalur “3
in 1” – di jalan Sudirman.

Di komplek perumahan, merupakan kebiasaan sehari-hari, para penjaja
makanan, es atau minuman berkeliling untuk berjualan. Di wilayah
perumahan untuk masyarakat menengah kebawah, masih dapat ditemui,
sejumlah pedagang keliling: mulai dari perabot rumah tangga sampai
dengan perhiasan: beli kontan atau kredit.

EPILOG
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Pinggir jalan raya, gang, di tanah yang agak lapang, bahkan di pinggir
jalur kereta api, bantaran kali, apalagi pasar, para pedagang kecil, berjuang
mencari laba. Sudah menjadi kebiasaan, rumah dan gubuk, sekaligus
menjadi tempat usaha bagi masyarakat, pun kelompok masyarakat miskin.
Sebaliknya, tempat usaha, seperti gerobak rokok, sekaligus menjadi tempat
tinggal keluarga sehari-hari.

Di pedesaan dan di wilayah perbatasan kota-kota besar, penduduk banyak
beralih profesi dari petani, mencari penghidupan di kota-kota besar atau
menjadi buruh tani. Lahan garapan yang pada awalnya dimiliki dan dikelola
secara turun menurun, berubah menjadi hak guna bangunan atau hak guna
usaha, yang dimiliki para pengusaha dan pemilik modal besar – yang
sebagian usahanya diperoleh dari cara berhutang dan mendapat fasilitas
dari pemerintah maupun bank swasta.

Mereka, para penghuni kota dan penduduk desa, yang kebanyakan, tak
pernah sekalipun, dimanja pelayanan dan fasilitas dari pemerintah maupun
bank, begitu juga menikmati jaminan perlindungan hukum.

Sejumlah kisah dan cerita terbaik dalam buku ini, diharapkan memberikan
inspirasi betapa pemberdayaan hukum, perluasan akses masyarakat miskin
atas sumber daya ekonomi (kredit, fasilitas keuangan) dan jaminan hukum
bagi kepemilikan dan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh merupakan
sebuah tantangan dan ideal keadilan sosial dan kebebasan masyarakat
dalam berbangsa dan bernegara. Kehadiran Komisi Pemberdayaan Hukum
bagi Masyarakat Miskin (Commission on Legal Empowerment of the Poor)
– disingkat CLEP, diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan di
pelosok negara di dunia, termasuk di Indonesia.

CLEP: Ratu Adil ditingkat Global?

Komisi Pemberdayaan Hukum untuk Masyarakat Miskin dibentuk dengan
tujuan mulia, melakukan pengentasan kemiskinan melalui jalan
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pemberdayaan hukum (law empowerment). Promosi yang dilakukan
berkaitan erat dengan tujuan untuk mengembangkan kebijakan dan aturan
yang memberikan legalitas formal terhadap hak-hak kepemilikan
(property rights) sebagai dasar bagi pemberdayaan hukum dalam
mengentaskan kemiskinan.

Sebagai ilustrasi, gagasan dan program Komisi, dapat berwujud, seperti:
pengakuan dan pemberian jaminan hak kepemilikan tanah atau lahan,
antara lain melalui pemberian sertifikat hak milik tanah; pemberian
jaminan hukum terhadap pekerja, buruh, atau usahawan di sektor
informal.

Mengapa hal tersebut harus dilakukan, bahkan mesti difasilitasi oleh para
pengambil kebijakan baik di level global, nasional dan lokal? Tidak lain,
untuk membuka apa yang disebut “toples kaca” (bell jar) – yang secara
teori, dimunculkan Fernand Braudel, yang kemudian dikutip Hernando
de Soto, ekonom Peru, yang juga sebagai Co-chair CLEP – selain
Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat - untuk
menganalisis perkembangan kapitalisme global. Secara singkat,
“kapitalisme” dianggap sebagai area eksklusif dari segelintir orang yang
hidup “toples kaca”, sementara orang kebanyakan, apalagi masyarakat
miskin hidup di luar toples ini: kelompok ini terus menerus hidup dalam
kemiskinan. Solusinya? mengintegrasikan atau mengabungkan modal-
modal yang mati (death capital) – yang dimiliki masyarakat miskin ini –
ke area sistem kapitalisme, sehingga berubah menjadi “modal yang hidup”
(living capital), dengan membuka toples kaca tersebut. Modal mati sendiri
mempunyai makna, secara awam, dapat diartikan, modal yang tidak bisa
diakumulasikan, tidak bisa diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi
jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak kreditor.

Modal yang hidup dimunculkan, dengan cara adanya sistem kepemilikan
formal, yang memungkinkan terjadinya proses, bentuk, pengaturan
pengolahan aset dalam kondisi tertentu. Berdasarkan penelitian de Soto,
di Barat, kapitalisme dapat berkembang, karena negara-negara ini
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mengatur kepemilikan (property) di bawah sistem hukum yang jelas dan
pasti, seperti adanya kontrak “hitam di atas putih”. Kontrak semacam
ini kemudian, dapat digunakan untuk membuat aset-aset mereka
digunakan secara produktif.

Dalam buku ini, ditunjukan dengan jelas salah satu hambatan bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yakni: kesulitan mendapatkan modal
perbankan atau pinjaman. Mengapa? Sederhana, karena tidak mempunyai
agunan, sebagai syarat untuk mendapatkan kredit. Hal yang sama, terjadi
di sektor-sektor usaha informal – yang masuk dalam kategori kelompok
masyarakat miskin. Padahal, perputaran uang di sektor informal ini, sangat
besar. Menurut penelitian de Soto, di sejumlah sektor pertanian di Asia,
Afrika, Timur-Tengah, dan Amerika Latin, sebagian besar masyarakat
miskin pada dasarnya mempunyai aset untuk berhasil dan sukses dalam
sistem kapitalisme.

Lebih lanjut de Soto menyatakan, nilai simpanan (savings value) di antara
kelompok miskin ini, tidak kurang dari 40 kali lipat dari seluruh bantuan
asing yang pernah diterima di seluruh dunia sejak tahun 1945. Datanya,
kekayaan orang-orang miskin di Mesir, mencapai 55 kali banyaknya dari
seluruh investasi asing melalui investasi asing secara langsung (direct foreign

investment) yang pernah ada, termasuk investasi untuk Terusan Suez dan
bendungan raksasa Aswam. Contoh lain, di Haiti, negara termiskin di
Amerika Latin, total nilai aset orang-orang miskin mencapai 150 kali lebih
banyak dari seluruh investasi asing yang pernah masuk di negara ini, sejak
merdeka dari Perancis pada tahun 1804.

Sekali lagi: mengapa orang-orang miskin di negara-negara tersebut,
termasuk di Indonesia, masih saja tetap miskin, dan terus menerus miskin?
Jawabannya, menurut de Soto, terdapat fakta-fakta terjadi
ketidakefektifan bentuk dan sumber atau aset yang dimiliki orang-orang
miskin ini, seperti: masyarakat miskin tinggal di rumah, di atas tanah
yang hak kepemilikannya tidak terdata dengan baik, usaha yang dilakukan
dikelola tidak seperti sebuah usaha legal (unincorporated bussiness),
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dengan lialibilitas yang tidak terukur (undefined liability), atau usaha-
usaha yang berlokasi di tempat yang tidak diketahui sama sekali oleh
para pemilik uang atau investor – seperti tidak mempunyai alamat dan
identitas yang jelas dan terdaftar secara formal.

Sekilas, visi dan misi Komisi tersebut sangat luar biasa: inikah “ratu adil
global” yang tengah dinanti-nanti milyaran jiwa penduduk miskin di
berbagai pelosok dunia? Jika Komisi mengikuti logika ekonomi politik
kapitalisme, agak sulit menaruh optimisme yang terlalu berlebihan.
Namun, mendengar penjelasan langsung dari Hernando de Soto, Ashraf
Ghani, anggota Komisi dari Afghanistan, serta Naresh Singh, Direktur
Eksekutif Sekretariat Komisi di New York, saya pribadi, agak tercengang:
“wow begitu mudahnya menyejahterakan masyarakat miskin: tinggal

membuka toples kaca”.

Internal Bangsa: Menentukan; Ekternal: Hanya Mempengaruhi!

Keterkejutan saya, tak berhenti sampai urusan buka membuka toples kaca,
tapi berlanjut ke soal siapa sebenarnya pihak yang menentukan program-
program pembangunan dan program pengentasan kemiskinan di
Indonesia?

Ceritanya begini, saat Ashraf Ghani, datang ke Jakarta, Yayasan LBH
Indonesia sempat menggelar diskusi terbatas untuk mendengarkan
pikiran-pikiran Ashraf tentang CLEP. Ketika itu saya memaparkan bahwa
aturan hukum di Indonesia, banyak yang “didikte” oleh Dana Moneter
Internasional (IMF). Kesimpulan ini berdasarkan penelitian muatan
peraturan perundang-undangan yang disusun sejak 1997 hingga 2002,
dibandingkan dengan muatan letter of intent IMF ditandatangani
Pemerintah Indonesia. Hasilnya: dapat dikatakan hampir-hampir serupa
keduanya. Lalu saya mengajukan pertanyaan ke Ashraf: berapa besar
pengaruh lembaga keuangan internasional dapat menentukan arah dan
kebijakan ekonomi dan politik sebuah negara, termasuk di Indonesia?
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Dengan ringan Ashraf menjawab: “Pemerintah andalah yang menentukan,
bukan lembaga keuangan internasional. Bagaimana IMF atau Bank Dunia
dapat menentukan arah kebijakan di negara anda? Dari total budget yang
dimiliki, tidak sampai 20 persen yang dibayar untuk pinjaman (utang),
sementara 80 persen masih bisa digunakan untuk kepentingan negara anda!”

Saya kira Ashraf benar: Pemerintah Indonesia – pusat dan daerah – seharusnya
yang menentukan program-program genuine untuk benar-benar
mensejahterakan masyarakatnya. Dalam buku ini, telah dimuat sejumlah
inisiatif yang sangat baik, yang telah dilakukan sejumlah pemerintah daerah.
Mudah-mudahan contoh-contoh terbaik dalam buku ini, memberi inspirasi,
untuk selanjutnya menjadi program nasional yang bersifat massif dan massal.

Celakanya, jika “pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin” hanya
sebatas jargon. Kebijakan hanya menjadi lip service – surplus janji, defisit
bukti. Kekhawatiran semacam ini, sedikitnya terhapus, jika mendengar
dan melihat langsung dedikasi yang disumbangkan Erna Witoelar, anggota
Komisi, yang juga Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
MDGs (Tujuan Pembangunan Millenium) di Asia dan Pasifik. Komitmen
beliau, serta kritik dan pernyataan tajamnya mengkritisi kebijakan dan
implementasi aturan yang belum “pro-poor” (pro-masyarakat miskin),
harapannya juga menjadi komitmen dari semua pengambil kebijakan di
negeri ini.

Demikian juga komitmen yang sempat disampaikan antara lain oleh Wakil
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Andi Rudiyanto Asapa Bupati Sinjai,
jika dilaksanakan: tentu banyak membawa manfaat bagi masyarakat miskin.
Wakil Gubernur DKI ini sempat menyampaikan komitmennya untuk
memfasilitasi advokat gratis bagi masyarakat miskin, sementara Bupati Sinjai
menyatakan sejumlah ide untuk memberikan fasilitas terhadap usaha kecil
dan menengah di daerahnya: termasuk bila perlu menjadikan halaman dan
kantor bupati sebagai “agunan” di bank – sebuah seloroh, untuk
mengilustrasikan betapa sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan
modal usaha dari bank-bank yang ada.
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Tunjuk Dahi Sendiri

Bagi anda yang tidak pernah mengalami hidup jadi orang miskin –
dibayangkan saja, sebaiknya jangan. Memang bukan untuk dibayangkan,
dikira-kira melainkan semua pihak yang “berkemampuan” mencarikan
solusinya.

Dalam buku ini, selain memuat inisiatif Pemerintah, juga dimuat sejumlah
inisiatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil
lainnya, serta sektor bisnis, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
miskin.

Sejumlah inisiatif LSM telah lebih dulu dilakukan ketimbang program-
program pemerintah – melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat
miskin. YLBHI sebagai contoh, perjalanannya selama 36 tahun terhitung
sejak 28 Oktober 1970, tidak saja dapat dijadikan contoh bagi pengembangan
institusi bantuan hukum di negeri ini, melainkan juga bagi CLEP untuk
dikembangkan di negara-negara berkembang lainnya.

Kedepan, YLBHI berencana untuk terus mendokumentasikan kisah-kisah
terbaik yang dapat memberi inspirasi. Selain itu juga akan terus diidentifikasi
para kampiun yang secara genuine melakukan pemberdayaan hukum,
ekonomi bagi masyarakat miskin

Untuk saat ini, program pemberdayaan, entah itu, hukum atau pemberdayaan
ekonomi masih menyisakan satu pertanyaan: mengapa “seakan-akan” telah
banyak inisiatif dan program baik oleh pemerintah, sektor bisnis, maupun
organisasi non-pemerintah, tetapi fakta masih menunjukkan bahwa mayoritas
rakyat Indonesia masih tetap miskin? Jangan menunjuk dahi orang lain:
tunjuklah dahi sendiri!

A. Patra M. Zen
Ketua Badan Pengurus YLBHI
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YLBHI
CLEP
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LAMPIRAN 2.

Jakarta, 24-25 November 2006

PESERTA KONSULTASI NASIONAL
KOMISI PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI

MASYARAKAT MISKIN

Nama
A. Waidl
Ery Sandra Amelia
Arezka Ari
Agnes Gurning
Lidia
Amirudin
Jack Paskalis
Hasan Basri
Edwin P.
Yuni Pristiwati
Warhiyah
Intan
Yati
Wartiah
Suliyem
Dian Tri Irawaty
Harmini
Mela Nuh
Andi Tenri Dala
Puwandono
Chris
Mila Ruh

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lembaga
P3M
Onghokham Institute
Ontrack Media Indonesia
IKOHI
YAPPIKA
ELSAM
DPW APPSI Jakarta
DPW APPSI Jakarta
KontraS
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
Jaringan Perempuan Akar Rumput
YPB/LEAD Indonesia
Inzpire Tech
Komphalindo
GARPU
Yayasan Pembangunan
Berkesinambungan
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KKP
RACA Institute
AMAN
APPKLI
APPKLI
APPKLI
APPKLI
ICEL
URDI
HRWG
CGI
INTI
LADI
LADI
LBH Jakarta
M. Baru
LSPP
HuMA
KRHN
RDI
YPHI
LP3ES
Frontline Institute
Birdlife Indonesia, Bogor
Bantaya, Jakarta
LP3ES
LBH Jakarta
KPA
GTZ
GTZ
HIVOS
LDF
LDF
Birdlife Indonesia - MFP - DFID

Muslimin
Poltak Ike Wibowo
Erasmus Cahyadi
Dina Savitri
Yudi Lazuardi
Sumarlan
Fathoni
Wiwiek Awiati
Wahyu Maulana
Akbar
Margaretha
Ulung Rusman
Rebecca Harsono
Liliana
Nurcholis Hidayat
Della
Sulastio
Steny
Fathoni
Ahmad Safik
Eric Tampubolon
Burhanudin
Sukarman
TA. Budi Aulia
Hedar Laujeng
Burhanuddin
Asfinawati
Idham
Lars Knorr
Rimmele Peter
Diah Tantri Dwiandani
Patrick Burgess
Sally Low
Tengku Ahmad Budi Aulia

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Partnership
World Bank
World Bank
IDLO
Partnership
British Concil/UE
The Asia Foundation
LDF
World Bank
Tifa Foundation
Tifa Foundation
UNDP
UNDP
UNDP
Dep. Arsitektur Lansekap IPB
UI
UI
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
BPN
Jurnal Nasional
hukumonline.com
Media Indonesia
Lativi
Koran Sindo
PERSDA
Justice for the Poor
UN-Habitat
APHI Jakarta
POLDA Metro Jaya
Pemerhati Politik
POLRES JakPus
UN-Habitat
Dewan Pembina YLBHI
Dewan Pembina YLBHI

M. Sobary
Perry U. Faruh
Matt Z.
Erica Harper
Nenad Bago
Cathy McWilliam
Hesti
Stewart
Matt. S
Andi Achdian
Renata
Ewa W
Mas Achmad Santosa
Dody Kusadrianto
Aris Munandar
Iwan Gunawan
Nur Habibi
Endriatmo Sutarto
Gunawan Sasmita
Atiyeh
Imam H.
MJ Sihalolo
Agung
SM Said
Yulis
Philippa Venning
Anindito
Azis Gunawan
Ricky
Rachmat
Tikno
Dodo Juliman
Adnan Buyung Nasution
Sakurayati Trisna

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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BI
Depkumham
BAPPENAS
Depkumham
Depkumham
BI
BI
Bappenas
Menkop dan UKM
Depnaker
Dephukham
DKI Jakarta
Kabupaten Jembrana
Bupati Sinjai
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai
BMT Pahlawan, Tulung Agung
LBH Semarang
LBH Pekanbaru
LBH Padang
LBH Medan
LBH Palembang
LBH Palembang
LBH Bali
LBH Yogyakarta
LBH Bandung
LBH Bandar Lampung
LBH Semarang
LBH Papua
LBH Banda Aceh
LBH Makassar
SPRT Tunas Mulya, Yogyakarta
SPRT Tunas Mulya, Yogyakarta
SPRT Tunas Mulya, Yogyakarta

Andang Setyobudi
G. Rahayu
Aprizul Gumanti
Kolier
H. Hamdan
Amrana
Ola Setiabudi
Irwansyah
Yuana Sutyowati
Tianggur Sinaga
Hafid Abbas
Fauzi Bowo
AA Putrayasa
Andi Rudiyanto Asapa
Alamsyah
Syamsul Rizal Amir
Nyadin
Syaiful Aris
Hendrisya
Alvon Palma
Adi Mansar
Nurkholis
Anggiat
Agung Dwi Astika
M. Irsyad
Gatot
Amaluddin
Tandyono Bawor
Paskalis Letsoin
Afridal Darmi
M Hasbi Abdullah
Wiwied
Puji Lestari
Susi Aprianti

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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LIKOS, Pangkal Pinang
Perkumpulan Bantaya
Gravitasi, Lombok
SPPQT, Salatiga
ICS Papua
SBR Surabaya
SBR Surabaya
Sukowati, Sragen
SPP Garut
Gerak, Ungaran

John Ganesha
Hedar
Munzirin
Mujab
Rudi
Farida
Hasmini
Sugiarsi
Loring
Sukayanto

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
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LAMPIRAN 3.

Jakarta, 21 Desember 2006

DAFTAR HADIR PESERTA DISKUSI
PASCA KONSULTASI NASIONAL

Nama
Retna Kustiyah
Azas Tigor Nainggolan
Dodo Juliman
Mindo Pangaribuan
Suarai
Soepeno Sahid
M. Zurstrassen
Nesya Hughes
Sri Nur Fathya (Ade)
Ricky Gunawan
Restu Mahyuni-Reinhardt
M. Doddy K.
Rheinatus B.
Lana Winayanti
P. Soepono D.
Suyatno
Agus Nefo
Noer Soetrisno
Firsta Jusra
Astika Utama
Ismanto
Umi Hanik
Patra M. Zen

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Institution
Badan Pertanahan Nasional
FAKTA
UN-Habitat
Freeport Indonesia
 
Kementerian Kesra
Justice for the Poor, World Bank
UNDP
YLBHI
YLBHI
YLBHI
UNDP
Peneliti
Kementerian Perumahan Rakyat
PT. ISM Bogasari
BAPPENAS
Bina Progkara DJCK PU
SET MENPERA
Medco E&P Indonesia
EDAM Burger
Bank Rakyat Indonesia
BAPPENAS
YLBHI
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Aliansi Buruh Menggugat
Jl. Basuki Rahmat No. 25 Jakarta Timur,
Tel / Fax. (021) 85912703
E-mail: bpn.abm@telkom.net.id

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Jl. B No. 4 Rt. 01, Rw. 06 Rawa Bambu Satu, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Tel / Fax. (021) 7802771

Anum Lio Foundation (dahulu Rio Tinto Foundation)
Desa Bigung Baru, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat
PO Box 269, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
Tel. (0542) 760871 Fax. (0542) 762827

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, DPW Jakarta
Sentra Mampang Blok C-3, Lt. 2,
Jl. Mampang Raya No. 28 Jakarta Selatan,
Tel. (021) 7982161

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
Kav. PTB. DKI Jl. Ruyung Blok.A19 No.29, Jakarta Timur 13450,
Tel. (021) 86902636. Fax. (021) 8641653.
E-mail :asppuk@indo.net.id / sekretariat@asppuk.or.id
Website : http://www.asppuk.or.id

ALAMAT DAN KONTAK
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Badan Pertanahan Nasional
Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Tel. (021) 7393939
E-mail: mail@bpn.go.id - Website: http://www.bpn.go.id

Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin 2, Jakarta 10010,
Tel. (021) 2310847. Fax. (021) 3501867

Bina Swadaya
Jl. Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat 10610
PO Box 1456, Jakarta 10014.
Tel. (021) 4204402. Fax. (021) 4208412
E-mail: bsawadaya@cbn.net.id

Birdlife Indonesia-MFP-INFID
Jl. Dadali No. 32, Bogor Tel. (0251) 357222

BMT Al- Inayah
Jl. Subyadinata No. 52 Rt. 03/06, Garut

BMT Pahlawan
Jl. KH R Abdul Faithah Komplek Ruko Ngemplas 33, Tulung Agung
Jawa Timur. Tel. (0355) 328350

British Council
Jakarta Stock Exchange, Tower II, 16th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Tel. (021) 515 5561. Fax. (021) 515 5562

Clean Clothes Campaign
International Secretariat, Poostbus 11584, 1001 GN Amsterdam,
The Netherlands
Tel. (31) (20) 4122785 Fax. (31) (20) 4122786
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E-mail: info@cleanclothes.org - Website: http://www.cleanclothes.org

Common Ground Indonesia
Jl. Wijaya III/5, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Tel. (021) 7254080

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940
Tel. (021) 5253004. Fax. (021) 5263082

Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Tel. (021) 5731820. Fax. (021) 5700226

Departemen Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta 10710,
Tel. (021) 3841067. Fax. (021) 3808395

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950,
Tel. (021) 5256548. Fax. (021) 5229592

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta 12110,
Tel. (021)7247564. Fax.(021) 7260855

Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM. No. 3 Jakarta 12550,
Tel. (021) 7804056. Fax. (021) 7804237

Departemen Sosial
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta 10430,
Tel. (021) 310-3781. Fax. (021) 310-3783
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Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12950,
Tel. (021) 5229285, (021) 7989924. Fax. (021) 7974488

EDAM Burger
Jl. Malaka Raya No. 84, Perumnas Kelender Jakarta Timur,
Tel. (021) 8621610. (021) 70750285

ELSAM
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510,
Tel. (021) 7972662. Fax. (021)79192519
E-mail: elsam@nusa.or.id - Website: http://www.elsam.or.id

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Tel. (021) 7270030, (021) 7863442 Fax. (021) 727 0052
E-Mail: efhaui@makara.cso.ui.ac.id - Website : http://www.law.ui.ac.id

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
Jl. Meranti , Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
Tel. (0251)629346. Fax. (0251) 629352
E- mail : faperta@ipb.ac.id

Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran
Jl. Laturharhari No. 4B Jakarta Pusat, Tel. (021) 3903963

Gravitasi Mataram
Jl. Danau Surubik No. 27, BTN Pagutan, Mataram
Nusa Tenggara Barat, Tel. (0370) 627171

GTZ Office Jakarta
Deutsche Bank Building, 20th floor,
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310
Tel. (021) 31924007. Fax. (021) 31924070
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HIVOS
Jl. Brawijaya Raya No. 12A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Tel. (021) 7244432

HuMa
Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang
Pasar Minggu Jakarta Selatan
Tel. (021) 70733505

Human Rights Working Group
BOR Building Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur No. 21 Jakarta Pusat
Tel. (021) 70733505
E-mail: hr_wg@hotmail.com

ICEL
Jl. Dempo II No. 21 Jakarta 12120
Tel. (021) 7262740. Fax. (021) 7269331
E-mail : advokasi@icel.or.id / umum@icel.or.id

ICS Papua
Jl. Arwana Gang II No. 1, Wamena, Papua
Tel. (0967) 573495

IKOHI
Jl. Mandala I No.5 Jakarta Pusat, Tel. (021) 3157915

ILO - International Labour Organization
United Nations Bld, 5th Floor, Jl MH Thamrin 14, Jakarta Pusat
Tel. (021) 3141308. Fax. (021) 3100766
E-mail: jakarta@ilo.org

Indonesian-Australian Legal Development Facility
Suite 1704 Plaza Mutiara, Jl. Lingkar Mega Kuningan Jakarta 12950,
Tel. (021) 5764318
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Jakarta Focus Institute
Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok O/35 Jakarta 10640
Tel. (021) 42889208
E-mail: jakartafocus@gmail.com

Justice for The Poor
Jl. Cik Ditiro 68A Jakarta 10310
Tel. (021) 391 1908, (021)310 7158. Fax. (021) 392 4640
Website: http://www.justiceforthepoor.or.id

Kejaksaan Agung
Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta 12160
Tel. (021) 7208577. Fax. (021) 7251277

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta 10710
Tel. (021) 5772776. Fax. (021) 3841094

Kementerian Komunikasi dan Informasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Tel. (021) 3844227. Fax. (021) 3867600

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5, Jakarta 12940
Tel (021) 5204375. Fax. (021) 5220849

Kementerian Lingkungan Hidup
B Building, Lt. 2, Jl. DI. Panjaitan, Kav. 24
Kebon Nanas Jakarta 13410,
Tel. (021) 8580103. Fax. (021) 8580101

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
Tel . (021) 380539. Fax. (021) 3810052
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta
Tel. (021) 7398381, (021) 7398341. Fax. (021) 7398385

Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Menara Saidah Lt. 18 , Jl. MT Haryono Kav. 29-30 Jakarta
Tel. (021) 79186444. Fax. (021) 79186654

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat
Tel. (021) 31906288. Fax. (021) 3145374

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Latuharhari 48 Jakarta 10310
Tel. (021) 3925230. Fax. (021) 3925227

Komphalindo
Jl. Pasar Minggu, Ruko Permata Pancoran No. 156 Jakarta Selatan
Tel. (021) 79198018

Konsorsium Pembaruan Agraria
Jl. Cihiyur No. 44, Cilaci, Bandung, Tel. (022) 7214706

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
Jl. Talang No. 23 Jakarta Pusat, Tel. (021) 3904381

KOPBUMI
Jl. Aren IV No. 6, Rawamangun Jakarta Timur,
Tel / Fax. (021) 4706377. E-mail: seknas.kopbumi@lycos.com

LBH Apik
Jl. Raya Tengah No. 16, Kampung Tengah Jakarta Timur,
Tel. (021) 87797289
E-mail: lbhapik@centrin.net.id
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LBH Bali
Jl. Plawa 57, Denpasar, Tel / Fax. (0361) 223010,
E-mail: lbhbali@indo.net.id

LBH Banda Aceh
Jl. Elang Timur Lampoh Bungong Baing No. 12 A Desa Blangcut,
Banda Aceh, Tel / Fax. (0651) 22940

LBH Bandung
Jl. Pagadegan No. 21, Bandung 40291,
Tel. (022) 7206243. Fax. (022) 7203812
E-mail: lbh-bdg@indo.net.id

LBH Jakarta
Jl. Diponegoro 74 Jakarta 10320,
Tel. (021) 3145518 Fax. (021) 3912377
E-mail: lbhjkt@cbn.net.id

LBH Makasar
Jl. Macan No. 70 Makasar, Tel. (0411) 871757. Fax. (0411) 873239
E-mail: lbhmks@indosat.net.id

LBH Manado
Jl. Arnold Monotutu No. 29 Manado
Tel. (0431) 859962. Fax. (0431) 859963

LBH Medan
Jl. Hindu No. 12 Medan 20111
Tel (061) 4515340. Fax. (061) 4569749
E-mail: prodeo@indo.net.id

LBH Padang
Jl. Pekanbaru No. 21, Padang Sumatera Barat
Tel. (0791) 7051750. Fax. (021) 7056059
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LBH Palembang
Jl. Sumpah Pemuda Blok K No 21/1790,
Kampus Palembang Rt. 32/09, Kel. Lorok Pakjo, Palembang
Tel / Fax. (0711) 353803. E-mail: lbhplg@yahoo.com

LBH Papua
Jl. Gerilyawan No. 46, Jayapura 99352, Papua
Tel. (0967) 581710. Fax. (0967) 582559

LBH Pekanbaru
Jl. Utama Nenas Gg. Tanjung No. 21, Sukajadi, Pekanbaru
Tel /Fax. (0761) 46676
E-mail: lbhpku@plasa.com

LBH Semarang
Jl. Parang Kembang No. 14, Bumi Tlogosari, Semarang
Tel. (024) 6710687. Fax. (024) 6710495
E-mail: lbhsmg@indosat.net.id

LBH Surabaya
Jl. Kidal 6 Surabaya 60131, Tel. (031) 5022273. Fax. (031) 5024717
E-mail:lbhsby@telkom.net

LBH Yogyakarta
Jl. Agus Salim No. 36 Yogyakarta, Tel / Fax. (0274) 376316
E-mail: lbhyogyaprogram@yahoo.com

Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia
Jl. Pelopor Blok M VII No. 19, Tegal Alur Jakarta Barat
Tel. (021) 5561935

Lembaga Ilmu Kajian Politik – Demokrasi
Jl. Sungaiselan No. 5, Pangkal Pinang Bangka, Tel. (0717) 422359
E-mail: likosinstitute@plasa.com
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Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
Komplek Keuangan No. 12, Pejompongan Jakarta Pusat
Tel. (021) 5746656. E-mail: lspp@centrin.net.id

LP3ES
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420
Tel. (021) 5674211. Fax. (021) 56964691

Mahkamah Agung
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat
Tel. (021) 3848848. Website: http://www.mari.go.id

Ongokham Institute
Jl. Cakrawijaya IX Blok D No. 11, Kavling Diskum
Cipinang Muara, Jakarta Timur, Tel. (021) 8509472

Ontrack Media Indonesia
Jl. Kalibata Utara II No. 25 Jakarta Selatan
Tel. (021) 7985520. E-mail: info@ontrackmedia.or.id

P3M
Jl. Cililitan Kecil III/12 Jakarta Timur, Tel. (021) 8091617

Partnership for Governance Reform
Gedung Surya Lt. 10, Jl. M.H. Thamrin Kav 9 Jakarta 10350
Tel (021) 3902626. Fax. (021) 2302933

Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana
Jl. Surapati No. 1 Negara 82217, Kabupaten Jembrana, Bali
Telp. (0365) 41210

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Jl. Jend. Ahmad Yani No 1, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Tel. (0482) 21002. Website: http://www.sinjai.go.id
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Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Jl. Merdeka Selatan Blok.8-9 Jakarta Pusat, Tel.(021) 3823288
E-mail: dkiweb@jakarta.go.id

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Website: http://www.pemda-diy.go.id

Perekat Ombara
Jl. Menjangan No.9, GBK Batu, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Tel. (0370) 621029. E-mail: perekatombara@yahoo.com

Perhimpunan INTI
Jl. Roa Malaka Utara No. 5 c-d Jakarta 11230
Tel. (021) 6915891 Fax. (021) 6915893
E-mail: indidpp@cbn.net.id - Website: http://id.inti.or.id

Perkumpulan Bantaya
Jl. MH Thamrin No. 63, Palu Sulawesi Tengah, Tel. (0450) 4703393

Pusat Kajian Bina Swadaya
Jl. Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat, Tel. (021) 4204402
E-mail: pkp@binaswadaya.org

Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atmajaya
Gedung K-II Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 51 Jakarta 12930
Tel. (021) 5703306

RACA Institute (Rapid Agrarian Conflict Appraisal)
Jl Rasalama I No 13 A Rt 05 Rw 09 Menteng Dalam, Jakarta Selatan
Tel / Fax: (021) 8356779. E-mail: info@racainstitute.org

Rural Development Institute
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, Tel. (021) 3919190
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