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Globalisasi, Komunalisme dan Negara Sosial : 

Problem-Problem Hak Asasi Manusia Dalam Masa 
Pasca Otoriterian 

 
(Catatan Atas Tahun 2002) 

 
I. Pendahuluan 
 
Terhadap keadaan sekarang, banyak orang telah mengajukan pandangan dan kritik. Namun 
demikian, ada satu alasan pokok mengapa kritik tersebut tidak bisa disampaikan dengan 
begitu saja, menihilkan secara total tatanan politik yang hadir saat ini, betapapun bobrok 
serta lemahnya system dan relasi pokok yang terbangun di dalamnya. Salah satu alasan yang 
paling penting untuk disebut sini adalah; karena demokrasi yang hadir sebagai tatanan 
kepolitikan di Indonesia saat ini merupakan hasil dari pergulatan dan perjuangan panjang 
dari banyak pihak dalam civil society. Ia bukan pemberian dan anugerah dari penguasa 
politik mana pun sebelumnya. Karenanya menihilkan dan keinginan menghapus-kannya  
dalam logika fatalistik sebagai suatu sistem borok yang tidak berguna akan berarti 
menegasikan apa-apa yang telah di-perjuangkan oleh civil society sendiri. 
 
Dengan demikian kritik yang paling radikal sekalipun terhadap rejim politik yang kini ada 
harus pula disertai semacam etika pertangung-jawaban untuk terus menerus mengambil 
bagian mengisi ruang  dalam political imaginary yang dibangun dan dimulai dari alasan 
ketika banyak orang bersatu menumbangkan rezim otoritarian yang bekuasa. Di titik ini 
tidak dapat dihindari bahwa agenda politik itu harus di basiskan pertama-tama pada 
keperluan untuk memperkuat serta memperluas demokrasi yang ada. 
 
Lebih jauh lagi, etika dan tanggung-jawab politik serta agenda perluasan demokrtasi ini 
secara psikologis menghantarkan kita pada kebutuhan akan ideal baru dalam memandang 
persoalan-persoalan demo-krasi yang ada. Wawasan ini harus membawa kita pada semacam 
demarkasi tegas mengenai mana-mana yang merupakan agenda, keperluan serta stand-point 
masa lampau (masa di mana kita ber-hadapan dengan otoriterianisme) dengan keperluan 
serta stand-point masa kini, masa di mana kita berada dalam situasi-situasi pasca otoriterian. 
Demarkasi ini tentu tidak dimaksudkan untuk memantap-kan semacam diskontinuitas dalam 
sejarah politik pegerakan demokrasi, melainkan kontinuitas yang diperkaya dengan 
semacam refleksi dan penafsiran akan tantangan-tantangan baru di dalam arena kepolitikan 
yang kontemporer. 
 
Dengan demikian, perumusan dan cara kita membaca persoalan-persoalan demokrati-sasi 
dan Hak Asasi Manusia sendiri pun harus mengalami perubahan baik dalam artian 
penekanan pada pokok soal maupun strategi menghadai persoalan yang ada. Post-
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authoritarian politics secara tegas menghantarkan kita pada jenis-jenis tantangan yang 
beragam; yang sebagian merupakan wilayah baru dan sama sekali belum kita kenal 
(komunalisme, kekerasan kolektif dan lunturnya toleransi); ataupun tantangan yang 
merupakan kelanjutan dan penajaman dari persoalan masa lalu itu sendiri (represi, 
konsentrasi modal dsb).   
 
Laporan tahunan ini disampaikan dalam kerangka dua keperluan yakni; menyajikan 
kontinuitas dari persoalan dan tantangan hak asai manusia dan demokrasi di Indonesia 
dengan merujuk pada gejala-gejala fundamental yang merupakan kelanjutan dari relasi sosial 
politik dari rejim-rejim politik yang pernah ada (ekonomi dan kebijakan sosial yang 
terbelakangan dan timpang, menguatnya kebijakan neo-liberal, politik esklusivisme terhadap 
golongan bawah seperti buruh dan kaum miskin lainnya)  
 
Dengan tetap bertahannya gejala-gejala ini maka ia menjadi penantang abadi dari perjuangan 
hak asasi manusia di Indonesia. Hal kedua yang juga ingin disajikan disini adalah sejumlah 
gejala-gejala yang memperlihat-kan perubahan serta tantangan baru dalam perjuangan 
demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia seperti komunalisme dan daur ulang 
kekerasan kolektif yang menunjukkan bahwa otoriterianisme dan watak opresifnya telah 
secara ampuh menjadi sekolah dan pembina bagi munculnya generasi kekerasan yang baru. 
Dalam kerangka pandang semacam inilah Yayasan LBH Indonesia menempatkan evaluasi 
praktek perlindungan dan penjaminan hak-hak asasi manusia di Indonesia.  
 
II. Kontinuitas Orde Baru dan Reproduksi Ketegangan Sosial Baru 
 
Dalam kerangka mengevaluasi watak politik rejim Orde Baru yang menindas hak asasi 
manusia, banyak orang mengabaikan latar belakang sejarah pembentukan atau asal-usul 
yang membentuk watak  penindas rejim tersebut. Munculnya negara otoriterian di Indonesia 
era Orde Baru- yang diikuti atau menjadi sumber pelanggaran hak-hak asasi manusia, 
merupakan konsekuensi historis dari beberapa faktor yakni; lemahnya kekuatan borjuasi 
domestik, dihancurkannya politik dan gagasan politik radikal, struktur dan relasi 
ketergantungan terhadap modal asing.  
 
Ketiga hal ini secara simultan kemudian melahirkan negara dan rejim politik yang  
militeristik, teknokratik tapi sangat tergantung pada luar negeri. Watak semacam inilah yang 
memberikan keleluasan pada rejim Orde Baru untuk membangun struktur ekonomi yang 
hanya memapankan birokrat, militer serta keluarga dan kerabat penguasa dan mengasingkan 
pembangunan sosial yang berorientasi pada perluasan keadilan dalam kebijakan-
kebijakannya; membangun struktur politik  dan keamanan yang repre-sif dan monolitik 
 
Perubahan-perubahan politik yang terjadi belakangan serta yang melahirkan periode serta 
rejim pasca Soeharto secara jelas tidak secara serta menegasikan seluruh sebab-sebab serta 
sumber-sumber dari watak otoriterian Orde Baru. Dengan kata lain meski rejim politiknya 
telah berlalu, namun watak serta stand-point politiknya masih terus hidup bahkan 
dilestarikan. Salah satu stand-point yang terus dipertahankan bahkan hingga dalam rezim 
Mega-Hamzah ini adalah konservatisme dalam kebijakan ekonomi yang bahkan dibawakan 
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secara lebih radikal ke arah neo-liberalisme. Kebijakan semacam ini tidak dapat mengurangi 
bahkan mem-perkokoh struktur ekonomi keter-gantungan yang dulu telah dipelopori oleh 
Orde Baru. Inilah kontinuitas yang pertama: kontinuitas ketergantungan dan ketidakadilan 
sosial. 
 
III. Absennya Perubahan Paradigma Pembangunan Sosial: Berlanjutnya Model 
Pembangunan Ekonomi A la Orde Baru dan Menguatnya Kebija-kan Neo-
Liberal  
 
Hingga saat ini rejim politik Megawati ini sama sekali tidak menunjukkan arah paradigma 
dan kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial yang berbeda dengan pendahulu-
pendahulunya. Hal ini nampak dari dibiarkannya ekonomi nasional terseret ke dalam 
pusaran kepentingan badan-badan keuangan dunia semacam IMF dan World Bank, 
penghapusan secara radikal watak sosial dari sejumlah kelembagaan dan aset negara seperti 
sekolah, perusahaan air, listrik, kesehatan, perumahan, dsb.  
 
Di sini  baik disengaja ataupun tidak, rejim Megawati-Hamzah Haz, telah secara bulat 
mengadopsi diktum utama neo-liberal yang menganggap bahwa pasar adalah institusi sosial 
yang paling utama untuk menentukan arah dan makna keadilan, sehingga dengan begitu 
segala upaya negara untuk menyeleraskan distribusi keadilan dari sumber daya yang ada 
akan secara merta bertentangan dengan kemauan-kemauan pasar dan kebebasan. Akibatnya, 
dengan mengikuti doktrin ini rejim penguasa politik ini secara gegabah melepaskan seluruh 
aset dan pranata sosial yang ada ke dalam genggaman mekanisme pasar dan modal, 
melepaskan tanggung jawab sosial dan menyerahkan persoalan keadilan, kemiskinan serta 
keterbelakang-an ke dalam mekanisme pasar neo-liberal.  
 
Dengan kata lain di dalam rejim ini, nasib si miskin, si buruh, si petani tanpa tanah dan 
pengangguran berada sepenuhnya di tangan kekejaman nasib sementara negara lepas tangan 
dari tanggung-jawabnya. Inilah cara dan jalan keluar rejim Mega ini dalam mengatasi 
masalah-masalah sosial yang ada. Kenyataan-kenyataan ini menegaskan fakta bahwa model 
kebijakan kapitalis yang semasa Orde  terbukti telah gagal, kini direproduksi ulang dalam 
rezim ini bahkan aspek-aspek pasar bebasnya diperkuat sedemikian rupa hingga sama sekali 
menghapus peran sosial dan tanggung-jawab dari negara dan modal.  Orientasi semacam ini 
jelas membawa akibat yang lebih buruk bagi upaya-upaya perluasan keadilan dan 
peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan ekonomi. 

 
Dengan demikian melemahnya kapasitas sosial negara yang menyebabkan ia sama sekali 
tidak mampu membangun suatu kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan 
kesetaraan, tidak hanya diakibatkan oleh serangan-serangan dari luar yang berasal dari 
kebijakan ekonomi global yang menumpang dalam globalisasi belakanagan ini, namun juga 
disebabkan oleh tiadanya perspektif pembanguan sosial dan ekonomi yang lebih menjamin 
keadilan dan pemerataan. 
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IV. Akibat-akibat Keterbelakangan Kebijakan Sosial Terhadap Hak-hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya 
 
Dari sudut pandang hak asasi manusia kontinuitas ekonomi keterbelakangan Orde Baru ini 
bisa dilihat dari terabaikannya sejumlah hak-hak ekonomi-sosial dan budaya sebagai berikut: 
 
 
IV. 1. Merosotnya Hak Atas Standar Hidup yang Layak 

 
Hak atas standar hidup yang layak bukan merupakan hak yang abstrak. Hak ini berkaitan 
erat dengan hak-hak lainnya, hak atas kesehatan (the right to health), hak atas pendidikan 
(the right to education), dan hak atas perumahan (the housing right). Dalam pemenuhan hak-
hak ini, pemerintah Indonesia harus mampu memainkan perannya memproteksi hak-hak 
masyarakat. Peran seperti ini harus dilakukan dalam mengkoreksi sistem perdagangan dunia 
seperti WTO, TRIPs agreement atau integrasi pasar di level Asia. Peran proteksi harus juga 
ditujukan kepada sistem keuangan internasional yang didominasi World Bank, IMF dan 
institusi keuangan internasional lainnya.  
 
Di tahun 2002, tidak nampak peran pemerintah Indonesia untuk melakukan proteksi 
seperlunya bagi masyarakat. Pemerintah telah gagal mempertahankan fasilitas subsidi di 
sektor-sektor pelayanan publik. Ironisnya, penghentian subsidi ini pun tidak dibarengi 
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri.  
 
Kegagalan Negara juga dapat dilihat dari materi RUU tentang Perkebunan yang gagal 
menjamin hak-hak petani. Malahan upaya pemanfaatan lahan pertanian dan reclaiming hak 
atas tanah dalam RUU ini diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan (kriminal). 
Pengklasifikasian ini akan memotong kerja-kerja pemenuhan hak atas standar hidup yang 
layak atas inisiatif masyarakat sendiri. Tanpa tanah, sebagai alat produksi (means of 
production) petani akan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih meningkatkan taraf 
hidup keluarganya.  
 
 
IV. 2. Hak Rakyat Atas Kesehatan dan Komodifikasi Pengobatan 
 
Akses terhadap fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang baik dan memadai di Indonesia 
masih terbatas untuk golongan kaya. Terdapat sejumlah kasus di mana pelayanan rumah 
sakit lebih ditempatkan dalam kerangka komoditi ketimbang sebagai institusi pelayanan 
publik. Kebrutalan komodifikasi rumah sakit ini nampak dari kasus-kasus ditolaknya pasien 
hanya karena yang bersangkutan tidak bisa membayar dan  makin tingginya harga obat-
obatan.  
 
Di tingkat internasional, pada dasarnya bantuan-bantuan oleh institusi inter-nasional tidak 
putus diberikan kepada pemerintah Indoenesia, contohnya apa yang dilakukan World Bank 
dan UNICEF. World Bank memberikan asistensi kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 
42,5 million. Kegiatan bertajuk “Safe Motherhood Project: A Partnership and Family 
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Aproach Project” ini dilakukan untuk membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
kesehatan masya-rakat, utamanya dalam proses ibu melahirkan dan memperkecil angka 
kematian bayi di dua propinsi (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Namun demikian, 
keterlibatan elemen-elemen masyarakat sipil dalam pengelolaan dana ini masih terbatas. 
Kekhawatirannya, tanpa ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, evaluasi dan 
benefitnya, proyek ini tidak akan mencapai hasil maksimal bagi masyarakat sendiri terlebih 
birokrasi yang menjadi instrumen pelaksananya sendiri masih jauh dari steril terhadap 
korupsi.  
 
YLBHI juga memandang bahwa peme-nuhan hak atas kesehatan erat juga kaitannya dengan 
upaya Negara dalam menindak dan melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, 
penataan dan fasilitas hunian yang layak, sanitasi yang baik serta lingkungan kerja yang 
sehat dan layak.  
 
 
IV. 3. Hak Rakyat Akan Pendidikan 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) telah 
mengadopsi pentingnya “Education for All” (EFA). Di Indonesia, pendidikan dasar masih 
belum dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak usia sekolah di level ini. Hal ini terlihat dalam 
besarnya jumlah anak putus sekolah, fenomena anak jalanan yang makin meningkat 
jumlahnya, hancurnya sejumlah fasilitas pendidikan di sejumlah daerah terutama di wilayah 
konflik.  
 
Hal yang juga menonjol dari sektor ini adalah terjerumusnya pemerintah untuk mengambil 
kebijakan neo-liberal di bidang pendidikan dengan secara mutlak melakukan privatisasi 
pendidikan. Dengan kebijakan ini maka sekolah telah dikukuhkan oleh pemerintah sebagai 
komoditi mahal. Akibatnya hanya golongan-golongan tertentu saja yang berhak dan bisa 
menikmati pendidikan. Sementara golongan miskin yang tertimpa secara telak krisis moneter 
sepanjang lima tahun terakhir ini semakin sulit untuk mendapatkan akses kependidikan. Di 
sinilah sistem dan kebijakan pendidikan yang ada bukannya berfungsi untuk mengurangi 
ketidakadilan sosial dalam masyarakat, tapi justru mereperoduksi ketidakmerataan sosial. 
EFA sesungguh-nya tidak dapat dipisahkan dari eliminasi kemiskinan dan strategi 
pembangunan. Tanpa upaya yang sungguh-sunguh dari pemerintah maka hak rakyat untuk 
menikmati manfaat dari pendidikan tidak akan tercapai.  
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V. Absennya Kebijakan yang Melin-dungi Buruh: Buruh di hadapan Globalisasi 
Pimpinan Neo-Liberal.  
 
Berbicara tentang kesejahteraan buruh dan situasi perburuhan di Indonesia pada tahun 2002  
maka tak mungkin untuk melepas-kan pikiran kita tentang keadaan ekonomi politik baik di 
dalam tingkat nasional maupun global. Tanpa perlu dipanjang-lebarkan, masyarakat 
menyadari bahwa situasi ekonomi dan politik di Indonesia tengah mengalami transisi dari 
sebuah pemerintahan rejim otoriterian menunju rejim dengan ide-ide demokratis.  
 
Dalam kaitannya dengan situasi perburuhan di Indonesia, kata transisi bermakna lemahnya 
kekuataan buruh ketika berhadapan dengan pemodal dan negara namun tidak serta merta 
juga menguatkan kelompok pengusaha menengah karena faktor-faktor sejarah ekonomi 
politiknya tersendiri.  
 
Lemahnya kekuatan buruh terutama merujuk ke dua faktor yaitu lemahnya kesadaran 
kelompok dan minimnya kekuataan politik organisasi buruh. Harapan akan munculnya 
gerakan buruh akibat tekanan rejim otoritarian orde baru, ternyata tidak seluruhnya terpenuhi 
ketika gelombang demokratisasi lahir di tahun 1998.  
 
Faktor lain yang mempengaruhi situasi perburuhan di Indonesia adalah globalisasi dan 
agenda neo-liberal dari negara-negara maju.  Globalisasi, seperti kritik yang telah banyak 
dilancarkan, telah membuat standar kesejahteraan dunia menjadi semakin rendah. Semua 
produsen di dunia berlomba-lomba menjual barang dengan harga murah dengan 
mengabaikan kesejahteraan dan standar kemanusiaan. Hal ini juga berlaku pada pasaran 
tenaga kerja. Tenaga kerja dalam dunia kapitalisme tak beda dengan komoditi lain. Sebagai 
sebuah komoditi, upah dan kesejahteraan tenaga kerja ditentukan oleh mekanisme pasar 
yang pada ujungnya berakibat pada rendahnya kualitas hidup buruh. Mekanisme dalam pasar 
telah menyebabkan buruh-buruh di dunia, khususnya buruh dari dunia ketiga, untuk 
merelakan diri mereka untuk ditindas dan dieksploitasi dengan alasan memper-tahankan 
pekerjaan.  
 
Pada saat ini, perusahaan-perusahaan sub-kontrak dari buyer-buyer terkenal seperti NIKE, 
Adidas, Reebok, G-III, GAP dan buyer lain saling berlomba menawarkan ongkos produksi 
yang murah tetapi mampu memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh buyer-buyer 
tersebut. Dinamisnya modal asing dalam bergerak mencari keuntungan yang besar, 
menyebabkan mereka dapat dengan mudahnya pindah dari satu pabrik ke pabrik lain 
mengikuti ongkos produksi yang murah tanpa memperhatikan apakah hak-hak buruhnya 
telah dipenuhi atau tidak.   
 
Dalam konteks tersebut, catatan akhir tahun YLBHI dalam bidang perburuhan, pertama-
tama mencoba untuk memberikan pokok-pokok perubahan yang terjadi pasca rejim 
otoriterian, kedua mengangkat persoalaan  perburuhan yang timbul dalam akibat perubahan-
perubahan tersebut dan ketiga adalah rekomendasi-rekomendasi bagi Negara untuk 
melindungi warga negara, khususnya dalam bingkai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 
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V. 1. Konteks Perburuhan Pasca Rejim Otoriterian. 
 
Pada bagian ini, tulisan dibatasi tidak untuk membicarakan sejarah ekonomi-politik industri 
di Indonesia karena sempitnya ruang dan relevansinya dengan tujuan penulisan. Pembahasan 
hanya akan memfokuskan kepada tema-tema yang berkaitan dengan situasi yang berubah 
pasca rejim otoriterian sementara istilah pasca rejim otoriterian digunakan untuk menyebut 
sebuah masa di mana keterbukaan dan inisiatif demokrasi mulai terbangun meski belum 
mencapai titik yang stabil.  Pembahasan tentang kondisi perburuhan di tahun 2002 tak akan 
mungkin dipahami sepenuhnya tanpa memperhatikan kembali unsur-unsur pembentuk yang 
terjadi di tahun-tahun setelah rejim Soeharto turun. 
 
Kondisi perburuhan di Indonesia berubah dengan cepat dari tahun ke tahun bahkan dari 
bulan ke bulan. Beberapa faktor bergerak dengan cepat seiiring dengan perubahan situasi 
politik baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Beberapa pokok perubahan yang 
terjadi antara lain: 
 
Pertama, rendahnya pendekatan kekerasan dalam politik perburuhan. Di masa rejim 
otoriterian masa lalu, rejim Orde Baru memberlakukan politik perburuhan eksklusif. Politik 
eksklusif adalah politik di mana  dalam menjalankan pemba-ngunan, Negara mengontrol 
dengan ketat-nya serikat buruh dan gerakan buruh. Pengontrolan tersebut dilakukan baik 
dengan menunjuk secara langsung ketua serikat buruh, manajemen serikat buruhnya bahkan 
hingga merendam melalui cara-cara yang koersif kepemimpinan buruh yang lahir di luar 
kontrol Negara. Dalam politik ini, buruh tidak dimobilisasi menjadi kekuatan yang 
mendukung sebuah rejim bahkan dijauhkan dari panggung-panggung politik.  
 
Politik yang dijalankan oleh rejim Orde Baru ini mirip dengan beberapa negara Amerika 
Latin, misalnya Republik Dominika pada dekada tahun 1940an, di mana gerakan buruh dan 
organisasi buruh kiri ditumpas habis dan kemudian dirangkul dalam satu organisasi yang 
sepenuhnya dikontrol oleh rejim yang berkuasa. Negara hanya mengijinkan sebuah serikat 
buruh nasional di mana seluruh kekuataan buruh tersentral dalam federasi serikat tersebut. 
Dalam konteks Indonesia, SPSI adalah salah satu organisasi yang memayungi seluruh serikat 
buruh di setiap perusahaan. 
 
Strategi pengontrolan buruh tersebut sedikit demi sedikit mulai berubah ketika pemerintah di 
bawah rejim Habibie menandatangani sebuah Konvensi ILO No.87 tentang  Kebebasan 
Berserikat dengan Keppres No.83 tahun 1998 yang kemudian diterjemahkan dalam hukum 
nasional di dalam Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Serikat 
Pekerja. Akibat dari terbitnya undang-undang tersebut, puluhan serikat buruh berdiri. Hingga 
tahun 2002, tercatat 11 ribu serikat buruh/serikat pekerja dengan jumlah total sekitar 10 juta 
buruh. Tercatat pula 60 serikat buruh tingkat federasi, 150 serikat buruh nasional dan dua 
konfederasi serikat buruh.  
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Salah satu dampak positif yang paling dirasakan oleh buruh akibat dari penandatanganan 
konvensi ini adalah semakin turunnya penggunaan kekerasan dalam perselisihan perburuhan. 
Seandainya kata turun dianggap sebagai terlalu ekstrem, saat ini penggunaan kekerasan 
untuk menyelesaikan persoalaan buruh menjadi lebih selektif. Penggunaan kekerasan masih 
ditujukan kepada serikat-serikat buruh atau gerakan buruh yang dinilai sangat kritis dan 
cenderung radikal ditinjau dari tema-tema aksi yang diusung. Ada beberapa kasus seperti 
kasus unjuk rasa menentang RUU PPHI/PPK yang diselesaikan dengan cara kekerasan dan 
menimbulkan banyak korban. Di luar itu, hampir banyak persoalaan perburuhan di tingkat 
pabrik diselesaikan melalui badan-badan yang memang telah dibuat oleh negara terlepas dari 
seberapa besar badan-badan perselisihan itu mampu memberikan rasa keadilan kepada 
buruh.  
  
Kedua, di dalam politik perburuhan dalam rejim otoritarian telah melindungi kelas 
menengah dan borjuasi di Indonesia dari menguatnya gerakan buruh. Namun sayangnya, 
kelompok ini justru lebih banyak digerogoti oleh korupsi yang dilakukan oleh negara. 
Penguatan kelas menengah tidak terjadi karena basis ekonomi yang menopang kemandirian 
itu selalu diganggu dengan sejumlah pungutan-pungutan yang jumlahnya lebih banyak 
dibandingkan di dalam rejim otoriterian.  
 
Hal ini disebabkan karena kebijakan desentralisasi telah membuka celah pihak-pihak 
pemerintah daerah untuk melahirnkan pungli-pungli baru dengan alasan untuk memberikan 
Pendapatan Asli Daerah. Beberapa pemerintah daerah membuat peraturan peraturan 
pemerintah daerah yang membebankan kalangan bisnis dan pada akhirnya secara tidak 
langsung telah menghambat kesejahteraan buruh.  
 
Ketiga, mulai dari tahun awal 1980an terjadi perubahan orientasi dari kebijakan industri 
orientasi impor menjadi industri ekspor. Perubahan ini meletakan strategi industri yang 
berbasiskan teknologi padat karya atau manufaktur. Dalam industri ini, buruh dalam jumlah 
massal adalah asset terbesar dan jumlah itu adalah bagian terpenting dalam industri 
manufaktur karena sifat dari industri manufaktur tidak terlepas dari ketrampilan yang 
disumbang-kan oleh buruh. Sebagai contoh, industri sepatu atau boneka, kualitasnya sangat 
tergantung dari ketrampilan buruh dalam membuat produk tersebut. Tingkat ketelitian dan 
pengalaman adalah faktor yang menentukan di dalam tahap akhir nya.   
 
Keempat, Pada tahun 2003 desakan globalisasi akan terasa nyata dengan diberlakukannya 
ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kebijakan ini secara langsung melemparkan tinggi 
dan rendahnya upah buruh kepada pasar khususnya pasar di Asia Tenggara yang meliputi 11 
negara termasuk Vietnam sebagai pesaing utama industri manufaktur. Salah satu dari 
keuntungan AFTA bagi para pemodal adalah rendahnya pajak atau cukai bila mereka ingin 
melakukan eksport maupun import.  
 
Berdasarkan kesepakatan di dalam forum tersebut, setiap negara ASEAN, termasuki 
indonesia harus memberikan pengurangan bea impor antara 0-5 persen. Dalam konteks 
ekonomi politik Indonesia yang sangat korup, penurunan biaya tarif akan memukul industri 
di dalam negeri karena biaya produksi tetap digerogoti oleh pungli-pungli. Pada akhirnya, 
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buruh adalah kelompok yang harus menanggung beban tersebut dan yang terburuk adalah 
semakin buruknya iklim investasi di dalam negeri. 
 
V. 2. Industri Pasca Rejim Otoriterian 
 
Industri pada pasca krisis berada dalam situasi yang mengkhawatirkan karen saat ini pasaran 
tenaga kerja telah dimasuki oleh negara-negara baru seperti Cina dan Vietnam. Negara-
negara tersebut dapat memberikan kepastian tentang cerahnya investasi di masa depan. Pada 
saat ini, infrastrukur di Indonesia memang lebih baik tetapi negara-negara itu pun tengah 
mempersiapkan diri mereka untuk lebih kompentitif.  
 
Salah satu contoh yang paling jelas adalah PT. Doson Indonesia yang diputus kontraknya 
oleh NIKE. Dalam satu siaran pers-nya, NIKE mengatakan bahwa keputusan untuk 
menghentikan order kepada PT. Doson karena alasan internal NIKE. NIKE, melalui 
manajernya, Jeff Dumont, mengatakan bahwa pemutusan itu disebabkan, 
 
 

”… karena alasan bisnis yang menimbang kapabilitas dan kinerja seluruh pabrik. Nike memiliki proses 
evaluasi yang menilai pabrik-pabrik dalam berbagai bidang…. Proses ini dilakukan dua kali setahun 
dengan melibatkan manajemen pabrik. Dibandingkan dengan pabrik subkontraktor Nike lainnya di 
Indonesia, Doson tidak memperlihatkan”. (Kompas, 31 Juli 2002) 

 
 
Pernyataan tersebut jelas berbeda dengan yang terjadi. PT. Doson dalam dua bulan terakhir 
telah mendirikan 2 bangunan baru di sekitar pabrik atas anjuran NIKE dan catatan kinerja 
produksi PT. Doson dalam 5 tahun terakhir sangat memuaskan. Alasan bisnis dan penilaian 
kerja produksi adalah argumen pamungkas bagi buyer-buyer untuk melegitimasi 
ketidakpedulian mereka atas nasib buruh yang telah memberikan keuntungan mereka lebih 
dari lima tahun.  
 
Kecurigaan yang besar atas dihentikannya order kepada PT. Doson karena di dalam pabrik 
tersebut telah berdiri sebuah serikat buruh yang kuat dan selama ini buruh-buruh PT. Doson 
aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka terutama ketika mereka tengah membuat 
Perjanjian Pekerja Bersama pada tahun lalu dan dead-lock hingga saat ini. Meski demikian, 
Jeff Dumont mengatakan bahwa kebebasan berorganisasi bukan alasan NIKE untuk 
menghentikan ordernya.   
 
Keempat, dalam diberlakukan kebijakan pengupahan minimum. Pada tahun 1970an dan 
1980an sebetulnya kebijakan upah minimum telah dianut oleh pemerintah namun  hingga 
akhir tahun 1980an, kebijakan itu hanya bersifat formalitas belaka karena Negara amat 
mengontrol dengan ketat serikat buruh seperti yang telah disebutkan di atas sehingga buruh 
dapat ditekan upahnya melalui pendekatan kekerasan di tingkat lapangan.  
 
Pemberlakukan dari upah minimum itu mulai berjalan efektif di awal tahun 1990an ketika 
tekanan dari dunia internasional sangat tinggi. Ancaman dihentikannya fasilitas GSP secara 
efektif mampu menekan pemerintah untuk memberlaku-kan UMP tersebut.  
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Di awal tahun 1990an, UMP yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memenuhi dua kali 
upah minimu riil dan di paruh kedua, kenaikan itu masih terus meningkat hingga jatuh pada 
tahun 1998 pada titik yang ekstrem.1 Dari tabel satu dapat dilihat bahwa pada masa pasca 
krisis, kenaikan upah minimum propinsi rata-rata sebesar 27,96 persen. Ada beberapa 
propinsi baru yang belum bisa dihitung berapa kenaikannya dari tahun 2001 dan ada pula  
yang karena keadaan khusus, seperti di daerah Maluku yang dipengaruhi oelh konflik, 
mendapatkan kenaikan upah yang rendah. Terlepas dari kedua alasan tersebut, dari rata-rata 
tersebut, kenaikan terkecil terjadi di propinsi Maluku Utara sebesar minus 11 persen 
sementara kenaikan yang terbesar terjadi pada propinsi Kalimatan Timur.  
 
Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Jenis 
industri tertentu di daerah tertentu mempengaruhi kemampuan dari propinsi tersebut untuk 
menaikan upahnya. Sebagai contoh, di daerah Kalimatan Timur, jenis industri yang 
berkembang adalah pertambangan dan perkayuan. Industri tersebut telah tumbuh dan 
memang menghasilkan surplus yang begitu besar sementara di daerah-daerah konflik, situasi 
perkenomian sangat hancur dan bertahan hanya pada kegiatan-kegiatan ekonomi pokok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 “Doubling Minimum Wages”,  SMERU 
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Tabel I 
Perkembangan Upah Minimum 2001-2002 

 
No Province Year 2001 

( in Rp) 
Year 2002 
( in Rp) Increase (%) 

1. D.I. ACEH 300.000 330.000 10
2. SUMUT 340.500 464.000 36
3. SUMBAR 250.000 385.000 54
4. RIAU 329.000 394.000 20
5. JAMBI 245.000 304.000 24
6. SUMSEL 255.000 331.500 30
7. BANGKA BEL - 345.000 -
8. BENGKULU 240.000 295.000 23
9. LAMPUNG 240.000 310.000 29

10. BANTEN - 360.000 -
11. D.K.I JAKARTA 426.250 591.266 39
12. JAWA BARAT 245.000 280.799 15
13. JAWA TENGAH 245.000 314.500 28
14. YOGYAKARTA 237.500 321.750 35
15. JAWA TIMUR 220.000 245.000 11
16. BALI 309.750 341.000 10
17. N.T.T. 275.000 330.000 20
18. N.T.B. 240.000 320.000 33
19. KALBAR 304.500 380.000 25
20. KALTENG 362.000 362.000 -
21. KALTIM 300.000 500.000 67
22. KALSEL 295.000 377.500 28
23. SULUT 372.000 438.000 18
24. SULSEL 300.000 375.000 25

25. SULTENG 245.000 350.000 43

26. SULTRA 275.000 325.000 18
27. GORONTALO - 375.000 -
28. MALUKU 320.000 285.000 -11
29. MALUKU UTARA 320.000 322.000 1
30. IRIAN JAYA 400.000 530.000 33

RATA-RATA 307.173 362.743 27,96
 
                 Sumber: Depnakertrans, 2002 
 
Kenaikan-kenaikan tersebut pada juga tidak sedikit menimbulkan perdebatan. Beberapa 
pengamat mengatakan bahwa pada masa krisis pemerintah telah menaikan upah mi-nimum 
lebih tinggi dari upah realnya se-mentara bila dibandingkan dengan kebutu-han hidup 
minimum buruh, upah tersebut masih jauh dari harapan wajar. ("Wage and Employment 
Effects of Minimum Wage Policy in the Indonesian Urban Labor Mar-ket”, SMERU, 2001) 
Pada tabel 2 terlihat perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup setiap 
propinsi. Propinsi yang mampu memberikan upah minimum-nya lebih dari Kebutuhan 
Hidup Minimum adalah propinsi Jakarta sebesar 113 persen sementara propinsi yang 
realisasinya kecil adalah Maluku.  Rata-rata kesesuaian antara upah minimum terhadap 
KHM pada tahun 2002 adalah 85 persen. 
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Tabel 2 

Perbandingan antara Upah Minimum Propinsi terhadap 
Kebutuhan Hidup Minimum Buruh di Tahun 2002 

 
No Propinsi UMP (Rp) /Min. Wage KHM (Rp) 

Basic Needs UMP/KHM (%) 

1. D.I. ACEH 330.000 385.000 85,71
2. SUMUT 464.000 453.000 102,43
3. SUMBAR 385.000 385.000 100,00
4. RIAU 394.000 491.915 80,10
5. JAMBI 304.000 361.889 84,00
6. SUMSEL 331.500 344.536 96,22
7. BANGKA BELITUNG 345.000 - -
8. BENGKULU 295.000 501.000 58,88
9. LAMPUNG 310.000 325.000 95,38

10. BANTEN 360.000 - -
11. D.K.I JAKARTA 591.266 519.931 113,72
12. JAWA BARAT 280.799 - -
13. JAWA TENGAH 314.500 - -
14. YOGYAKARTA 321.750 321.766 99,99
15. JAWA TIMUR 245.000 277.783 88,20
16. BALI 341.000 433.640 78,64
17. N.T.T. 330.000 - -
18. N.T.B. 320.000 340.154 94,08
19. KALBAR 380.000 418.000 90,91
20. KALTENG 362.000 412.991 87,65
21. KALTIM 500.000 633.625 78,91
22. KALSEL 377.500 397.552 94,96
23. SULUT 438.000 442.000 99,10
24. SULSEL 375.000 396.201 94,65
25. SULTENG 350.000 - -
26. SULTRA 325.000 435.541 74,62
27. GORONTALO 375.000 - -
28. MALUKU 285.000 498.823 57,13
29. MALUKU UTARA 322.000 455.829 70,64
30. IRIAN JAYA 530.000 - -

RATA-RATA 362.743 422.347 85,89
                                
                                Sumber : Depnakertrans, 2002 
 
Kebijakan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah secara efektif sejak tahun 
1990an memiliki dampak politik tertentu, antara lain: (a) Upah minimum yang rendah 
dijadikan sebagai daya tarik negara untuk mengundang investor; (b) Kebijakan upah 
minimum menjadi alat untuk mengurangi konflik perburuhan dan juga membantu 
memberikan bingkai formal bagi ketegangan antar kelas; (c) pada akhirnya kelas menengah 
dan borjuis tidak membuat suatu sistim negosiasi antara modal dan buruh.  
 
VI. Persoalaan  Perburuhan yang Muncul di Tahun 2002 
 
Faktor-faktor yang disebutkan di atas adalah tinjuan tentang perubahan-perubahan yang 
terjadi di dalam  lapangan perburuhan pasca krisis di tahun 1998. Faktor-faktor tersebut 
mempengaruhi dan memperlihatkan bahwa situasi perburuhan dalam kondisi darurat. 
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Sayangnya hal ini tidak begitu ditanggapi serius oleh negara dalam hal ini pemerintah dan 
DPR.  
 
Meskipun berulangkali mereka menyata-kan rasa prihatin atas kondisi yang tak pernah 
terselesaikan, rasa prihatin tersebut tidak dapat terwujudkan secara konkrit. Hal ini yang 
berimplikasi terganggungnya kesejahteraan buruh dan berpengaruh langsung pada proses 
demokratisasi yang sedang terjadi. 
 
 
VI. 1. Pengangguran 
 
Turunnya investasi dan banyaknya pabrik jelas sekali akan menambah tingkat pengangguran 
yang sudah cukup mengkhawatirkan di tahun 2001. Badan Pusat Statistik sendiri belum 
mem-publikasikan secara resmi hasil surveinya di bulan Februari tahun 2002.  
 
Namun dari tabel kita melihat bahwa sejak tahun 1999 terjadi kenaikan pengangguran yang 
begitu besar. Jacob Nuwa Wea, dalam seminar di Jakarta pada tanggal 31 Oktober, 
mengatakan bahwa jumlah total angkatan kerja di  Indonesia adalah 38,3 juta orang dan 30,2 
juta orang di antaranya adalah pengangguran terbuka. Meski ada perbe-daan dalam 
pendefinisian pengang-guran, angka yang dikemukakan sudah cukup untuk memberikan 
peringatan kepada pemerintah tentang peliknya masalah ini.  
 
Masalah ini amat rumit karena hampir sebagian besar penganggur memiliki latar belakang 
pendidikan antara SD-SMA. Latar belakang pendidikan tersebut hanya terserap pada 
industri-industri manufaktur yang tidak memerlukan ketrampilan yang khusus.  
 
Beberapa pengamat pada awalnya memperkirakan bahwa para penganggur tersebut akan 
terserap dalam sektor industri manufaktur di mana terindikasikan dengan meningkatnya 
ekspor. Hal ini tentu tidak secara serta merta mengasumsikan bahwa tenaga kerja tersebut 
terserap karena di tingkat lapangan, tingkat produktivitas buruh memang mengalami 
kenaikan.  
 
Selain itu, fenomena buruh kontrak banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur, 
khususnya yang berorientasi ekspor, karena mereka tidak mau menanggung buruh tetap 
ketika order dari buyer atau pasar ekspor mengecil. Buruh kontrak atau dengan istilah 
pekerja harian lepas (tetap atau sementara) banyak ditemukan di kawasan industri dan 
buruh-buruh tersebut hanya diperkerjakan bila ada pekerjaan. 
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Tabel Pengangguran Terbuka hingga tahun 2001 
 

 Educational Ataintment 1997 1998 1999 2000*) 2001**) 

1.  Under Primary School 216,495 257,330 278,500 221,242 851,426 

2. Primary School 760,172 911,782 1,151,252 1,216,976 1,893,565 

3. Junior High School 736,375 984,104 1,159,478 1,367,892 1,786,317 

4. Senior High School 2,106,182 2,479,739 2,886,216 2,546,355 2,933,490 

5. Diploma I/II 37,676 47,380 90,230 - - 

6. Academy/Diploma III 104,054 128,037 153,696 184,690***) 251,134***) 

7. University 236,352 254,111 310,947 276,076 289,099 

 Total 4,197,306 5,062,783 6,030,319 5,813,231 5,813,231 

             
              *)     Exclude Maluku Province 
              **)   Looking for work, Establishing a new busines/firm, Hopeless of job, and Have a job in future start  
              ***) Academy / Diploma I/II/III 
              Source: National Labour Force Survey 1997, 1998, 1999, 2000 and 2001 
 
 
Hal yang mengkhawatirkan dari pengang-guran itu adalah pengangguran di daerah Ibukota. 
Pengangguran di daerah Jakarta meningkat 22,32 persen (Kompas, 5/9/2002) dari 470.624 
orang menjadi 605.924 orang. Naiknya jumlah pengangguran ini terutama disebakan dari 
tingginya urbanisasi, putus sekolah dan PHK. Kelompok masyarakat menganggur ini sendiri 
tentu tetap akan bekerja khususnya di sektor informal,seperti pedagang, tukang ojek, 
membuat warung, sopir, kernet dan pekerjaan lain yang tak terkategorikan menjadi sektor 
formal namun terbuka kemungkinan juga bahwa mereka tetap bertahan hidup dari pekerjaan 
yang melawan hukum.  
 
VI. 2. Pelarian Modal 
 
Seperti telah dijelaskan di muka, krisis ekonomi yang berlangsung empat tahun lalu hingga 
kini belum menunjukan perbaikan yang cukup signifikan. Dalam struktur perkembangan 
investasi, arus modal yang masuk pada tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada masa 
sebelum krisis. Selama empat bulan pertama pada tahun 2002, jumlah investasi menuru 60 
persen diban-dingkan dengan investasi yang sama pada tahun 2001. Pada tahun lalu, 
investasi men-capai US$3,4 milyar sementara empat bulan di tahun 2002 hanya US$1,4 
milyar. (Kom-pas, 23/3/2002). Demikian pula,untuk ren-cana untuk Penanaman Modal 
Dalam Nege-ri,  pada tahun 2002 turun 32 persen dari Rp.11 trilyun menjadi Rp.7,5 trilyun.  
(Kompas, 14/11/2002) 
 
Di saat situasi ekonomi yang belum pulih, ada faktor-faktor eksternal yang membuat arus 
investasi modal semakin terjepit dan tentunya berakibat pula kepada nasib buruh. Sebagai 
contoh, hingga bulan juni Juni ta-hun 2002, ada 36 perusahaan Korea Selatan yang telah 
merelokasikan pabrik mereka ke Vietnam, Mynamar, China dan negara-negara lain di 
kawasan asia. Akibat dari relokasi itu, 36 ribu hingga saat ini telah di PHK (Media 
Indonesia, 28/8/2002). Kasus-kasus tersebut terjadi begitu tanpa diketahui oleh masyarakat 

 14



Laporan YLBHI No.2, Januari 2003  

karena pada umumnya tidak ada serikat buruh yang indepeden dan kuat sehingga 
pelanggaran hak buruh dapat terjadi dengan mudah. Hanya ada beberapa pabrik yang 
mendapat perhatian khusus karena serikat buruhnya kuat dan juga men-dapat perhatian dan 
solidaritas dari pihak di luar buruh itu sendiri. Contoh kasus yang terkenal adalah kasus PT. 
Doson dimana NIKE menghentikan ordernya kepada pa-brik tersebut dan menyebabkan 
7000 buruhnya tak dapat pekerjaan. NIKE ber-pendapat bahwa hal itu sah dilakukan ka-rena 
mereka tidak punya ikatan hukum de-ngan buruh-buruh PT. Doson dan hanya pu-nya ikatan 
dengan PT. Doson. Hal ini sa-ngat bertentangan dengan kenyataan di lapa-ngan di mana 
NIKE sangat penuh mengon-trol PT.Doson baik dari sisi administrasi hingga keputusan. 
Terdapat bukti-bukti yang menunjukan bahwa NIKE melakukan kontrol penuh atas 
perusahaan tersebut dan juga pabrik-pabrik lain.  
 
Contoh lain, pada saat ini ada sebuah pabrik di kawasan Pulo Gadung, PT.Tunas Sukses 
yang telah menghentikan aktivitas produksi-nya dan memberhentikan sekitar 1300 
buruhnya. Tutupnya pabrik ini adalah cer-minan dari turunnya investasi di Kawasan Berikat 
Nusantara. Saat ini jumlah investasi hingga Juni 2002 tinggal US$172.504 juta atau turun 
US$7.4 juta dari investasi tahun 2001, sementara investasi modal dalam negeri turun dari 
Rp.214 milyar di tahun 2001 menjadi Rp.208 milyar di bulan Juni 2002. Turunnya investasi 
tersebut terutama memukul industri manufaktur yaitu tekstil dan produk tekstil dari 
US$735,7 juta menjadi US$355,1 juta di tahun 2002. (Kompas, 1/8/2002). 
 
Selain pabrik-pabrik tersebut,  perusahan Sony Elektronik juga menyatakan akan me-nutup 
pabriknya dan pindah ke Malaysia atau negara seperti Vietnam dan Cina bersamaan dengan 
itu, G-III sebuah peru-sahaan apparael terbesar dunia juga menya-takan diri menutup 
perusahaannya di Indo-nesia, PT.Bali Hides. Penutupan ini sendiri akan menyebabkan 
berkurangnya karyawan bukan saja di PT. Bali Hides, tetapi juga pabrik lain yang mendapat 
order dari Bali Hides. Diperkirakan lebih dari 1500 orang akan menggangur dimana hampir 
sebagian besar bekerja lebih dari 7 tahun. Alasan penutupan pabrik tersebut, menurut siaran 
pers-nya mengatakan,  
 

“Due to rapidly rising costs and political and economic instability in Indonesia, we have decided to close 
our factory in Indonesia. We estimate that our fiscal fourth quarter results will reflect a pre-tax charge in 
the range of US$3.0 to US$5.0 million in connection with closing this facility. We believe that closing this 
facility will not affect our ability to produce product and will enable us to become more efficient in 
meeting our sourcing needs” 

Dari pernyataan tersebut, masih jelas ter-lihat bahwa alasan para pemodal untuk pergi adalah 
alasan politik dan ketidak-stabilan ekonomi. Hal ini sendiri sebetulnya juga sudah diakui. 
Negara dalam hal ini Deperindag mengakui, bahwa iklim usaha di Indonesia kurang 
menarik. Menurut Dirjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Rifana Erni, 
para buyers luar negeri enggan membeli produk dari Indonesia umumnya mereka 
mengemuka-kan alasan karena keamanan yang belum stabil, sejak masuk dalam era 
reformasi. Mereka merasa yakin, bahwa pengiriman pesanan-nya tidak akan tepat waktu. 
Sehingga dengan alasan demikian, lebih baik membeli produk yang sama dari negara lain. 
Pendapat semacam itu tidak sepenuh-nya benar. Dalam kenyataan sehari-hari pro-duksi di 
dalam pabrik, buruh seringkali bekerja lembur hingga malam hari untuk mengejar target 
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ekspor. Tingkat ketepatan waktu buruh untuk mengejar target delivery order sangat 
memuaskan. Tidak amannya kondisi setelah reformasi juga belum tentu menjadi faktor yang 
mendo-rong perginya modal.  
 
Negara juga mengatakan bahwa gejolak perburuhan dewasa ini di mana banyak buruh yang 
melakukan unjuk rasa, di mana pra buyers luar negeri menjadi salah satu alasan kecemasan. 
Pendapat itu juga bukan alasan yang dapat diterima karena dalam akhir tahun ini jumlah 
pemogokan tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun dari 
Department Tenaga Kerja dan Transmigarasi, dalam dua tahun terakhir ini jumlah 
pemogokan justru semakin menurunl. Tabel  data pe-mogokan menunjukan bahwa jumlah 
pemogokan pada tahun 2002 jauh lebih kecil daripada tahun 2002. Secara umum, 
pemogokan justru lebih tinggi di daerah Jawa Barat dibandingkan dengan Jakarta.  
Pemogokan justru terjadi karena tidak dipenuhinya upah minimum regional atau kota, 
sebuah kewajiban yang memang sudah sepatutnya dilakukan oleh pengusaha. Secara umum, 
pemogokan atau unjuk rasa banyak disebabkan oleh hal-hal normatif dan bukan sebab yang 
lain.  

 
Data Pemogokan Menurut Wilayah 

Tahun 2001-2002 
  

Wilayah Jumlah 
2001 

Jumlah 
2002 

DI. Aceh - 0

Sumatera Utara 4 1

Sumatera Barat - 1

Sumatera Selatan - 2

Riau 3 0

Jambi 4 0

Lampung 2 0

Batam - 0

DKI Jakarta 57 33

Jawa Barat 53 36

Jawa Tengah 16 6

Jawa Timur 3 7

Yogyakarta 18 0

Bali 5 0

N T T - 0

Kalimantan Barat 1 0

Kalimantan Timur 3 1

Kalimantan Tengah 2 1

Sulawesi Selatan 1 1

Maluku 2 0

Papua - 0

Jumlah 174 89

                                                       
                                             Data Januari s/d April 2002, Sumber : Ditjen Binawas – Depnakertrans 
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Mengecilnya pasar di luar negeri dan turunnya pemesanan dari buyer-buyer asing kepada 
perusahaan-perusahaan sub kontrak telah menimbulkan dampak nyata kepada buruh. Di 
dalam wilayah Jabotek, ada beberapa pabrik, khususnya di Kawasan Berikat Nusantara 
Cakung dan daerah-daerah pinggir seperti Bekasi-Cileungsi yang telah pergi dan 
meninggalkan begitu saja aset pabrik termasuk kewajiban mereka terhadap buruh. Perginya 
modal-modal tersebut terutama juga disebabkan karena mengecilnya pasar dari produk 
Wilson atau GIII di Eropa dan Amerika. 
 
 

 
Nama Pabrik 

 

 
Wilayah 

 
Produksi 

 
Modal 

 
Buruh 

 
Alasan 

 
Tindak Lanjut 

PT. Global KBN Cakung Garment Korea 600 Pengusaha tiba-tiba 
menutup kegiatan 
produksi. Buruh di-
rumahkan, upah ti-
dak dibayarkan, se-
mentara pengusa-ha 
tidak diketahui kebe-
radaannya 

Buruh didampingi oleh 
FSP-TSK 

PT.Kanisatex Cileungsi, Bogor Teksil  Jepang-
Indo'sia 

2300 Perusahaan berdiri 
sejak tahun 1976. 
Kegiatan produksi 
tiba-tiba tutup dan 
investor asing su-
dah tidak diketahui 
keberadaannya 

Buruh disdampingi oleh 
DPC FSP-TSK bogor. 
Saat ini sedang me-
nunggu putusan P4 Pusat. 
Diduga bahwa perusaha 
juga pemegan sahan 
PT.Great River 

PT.Metro KBN Cakung Garment Korea 300 Pengusaha kabur 
dan buru ditinggal 
begitu saja. SP yang 
hendak melelang 
aset perusahaan ha-
rus berhadapan de-
ngan Penguasa Oto-
rita KBN Cakung 
yang tidak memberi 
izin karena alasan 
pe-ngusaha masih 
ber-hutang kepada 
pe-ngelola KBN. 

Buruh didampingi oleh 
FSP-TSK Jakarta Utara 
dan akan diadukan per-
soalaanya ke Polres 
Jakarta Utara 

PT.Tongkyung 
Makmur Abadi 

Jl. Bangka Raya 
Blok D-31 KBN 
Cakung, Cilincing 
Jakarta Utara 

Garment 
merk Mui 
Sui, Mya 
Yac, Fede-
ratif, Gan-
tos, Chaous 

Korea  1000 
orang 

Pada tahun 1998 
terjadi kasus PHK 
massal karena me-
nuntut hak-hak 
normatif. Saat itu 
pengusaha telah 
kabur dengan me-
ninggalkan buruh 
yang masih dalam 
proses penyelesai-
an. 

Buruh didampingi SBSI 
Garteks 

PT.Indolim  Tangerang Garment 
merk GAP 

Korea 720  Perusahaan tiba-tiba 
tutup dan pengusa-
ha kabur. Buruh 
tidak men-dapatkan 
upah atau pun pesa-
ngon 

Buruh didampingi oleh 
SBJ dan sudah dilapor-
kan ke Depnakertrans, 
BPKM, kepolisan ,Korean 
Embassy tetapi tidak 
belum ada hasil 
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PT. Jaya Tos 
Rekatama 

JL.Lompk II/L03 
KBN Cakung, 
Cilining, Jakarta 

Boneka Mek 
Ikea, 
Heunec, Pet 
Prime, 
Affetta, Iris 
Yohama 

Korea 250 Sejak tanggal 8 april 
2002 pengusaha 
tiba-tiba menutup 
perusahaan. Pemim-
pin perusahaan ka-
bur tanpa membayar 
pesangon 

Buruh sudah didampini 
oleh SBJ. Sudah diadkan 
pengaduan ke Kapolsek 
Cilincin, Depnakertrnas, 
Korean Embassy. Telah 
diketahui bahwa pemiik 
sudah berada di korea 
namun tidak dapat dipang-
gil kecuali ada surat peng-
adilan 

PT.Trenton 
Gamen 
Indonesia 

Jl. Jawa raya Blok 
C-15 KBN 
Cakung, Jakarta 
Utara 

Garment 
untuk ek-
spor ke Ka-
nada, AS, 
H'kong dan 
Thailand 

China-
H’Kong 

500 Perusahaan tiba-tiba 
tutup dan tidak ber-
produksi sejak April 
2002. Pengusaha 
sudah kabur dan ti-
dak bisa ditemukan 
jejak nya di Indone-
sia.  

Buruh didampingi oleh 
SBJ. Sudah dilaporkan ke 
Depnakertrans, BKPM, 
Kepolisian namun belum 
ada hasil.  

PT. Kawan Kita 
Sejahtera 

Cileungsi Boro Garmen  Korea 500 Sejak bulan maret 
2002, perusahaan 
tutup tidak mem-
bayar pensangon 

Buruh didampingi oleh 
GASPERMINDO namun 
belum ada hasil dari 
pemerintah. 

 
Sumber: LBH Jakarta, FSP-TSK,GASPERMINDO-SBJ-SBSI Garteks 
 
 
Di Jakarta sendiri tercatat ada sekitar lebih dari 5 buah pabrik yang pergi dari kawasan 
berikat. Sebagian besar dari pabrik tersebut adalah pabrik-pabrik garmen dan tekstil. 
Sebagian besar pula kepemilikan dari pabrik-pabrik yang hengkang tersebut adalah dimiliki 
oleh para pengusaha yang berkewenegaraan Korea.  
 
Kenyataan ini jelas bertentangan dengan alasan dari Kedutaan Besar Korea yang 
mengatakan bahwa banyak modal Korea yang keluar dari Indonesia karena faktor-faktor 
seperti yang diungkapkan di atas padahal dalam kenyataannya banyak pula modal Korea 
yang lari kerena ketidakberesan mana-jemen di dalam pabrik mereka sendiri. 
 
Dari sisi hukum sendiri, soal penutupan pabrik diatur dalam UU Ketenagakerjaan tahun 
1997, pasal 82. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa penutupan perusahaan (lock-out) 
dilakukan apabila ada perse-lisihan industrial yang tidak dapat disele-saikan sendiri oleh 
pihak yang berselisih dan/atau tidak dapat diselesaikan melalui penyele-saian perselisihan 
industrial. 
 
Banyak dari perusahaan yang melarikan diri itu melanggar pasal 82 khususnya ayat 1 karena 
di dalam ayat itu tertulis bahwa: 
 

 “…(1) Penutupan perusahaan (lock-out) hanya dapat dilakukan setelah pengusaha yang akan melakukan 
penutupan perusahaan (lock-out) memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja 
dan/atau wakil pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan…”  

 
Aturan ini yang banyak dilanggar oleh para pengusaha tersebut. 
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V. 3. Buruh Migran 
 
Dalam kampanye neo-liberal, globalisasi banyak diartikan sebagai terbuka kesem-patan 
yang sama dari seluruh penduduk dan modal untuk berpindah dari satu negara ke negara 
lain. Modal dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu wilayah ke wilayah 
lain.  
 
Dalam konteks globalisasi tersebut, harga komoditi lebih ditentukan oleh pasar. Sayangnya 
komoditi itu juga berlaku kepada sektor tenaga kerja kita khususnya buruh migran. Tenaga 
buruh migran tidak ubahnya seperti komoditi yang di perda-gangkan di dalam pasar. Tinggi 
rendahnya upah mereka ditentukan oleh pasar global di mana hal itu mengakibatkan kualitas 
kese-jahteraan buruh migran Indonesia semakin rendah.  
 
Sebagai contoh di Hong Kong, upah standar untuk buruh migran adalah HK$3,670 se-
mentara buruh migran dari Indonesia hanya mendapatkan HK$1,700-2,500 (Kopbumi, 
Laporan Tahunan).  
 
Di dunia, berdasarkan catatan dari UNDP, ada 159 juta buruh migran yang berpindah tempat 
lintas negara. Sementara PBB mengeluarkan angka 175 juta orang tinggal dan bekerja di luar 
tempat tinggalnya (UN Press Release, December 17, 2002).  
 
Dalam jumlah itu terdapat pula hingga bulan Juni tahun 2001 terapat 968.260 orang yang 
bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. 47 persen buruh migran paling besar tersebar di 
daerah ASEAN sementara peringkat kedua sebesar 34.50 persen buruh migran berada di 
Timur Tengah. Masih menurut catatan Depnakertrans, 71 persennya adalah perempuan. 

 
       Penempatan Per-tahun                                                         
 
 

Tahun Jumlah 

 1999 427.619

2000 435.219

 s/d Juni 2001 105.422

  Total 968.260

Rata-rata 387.304

S umber : Depnakertrans, 2002 
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 Penempatan Menurut Kawasan 

 
Kawasan 1999 2000 s/d Juni 

2001 
Jumlah % 

Timur Tengah 154.328 128.992 50.782 334.102 34,50

ASEAN 204.006 221.777 30.833 456.616 47,16

Asia Pasifik 63.762 82.429 23.490 169.681 17,52

Eropa & Amerika 5.215 1.868 257 7.340 0,76

Lain-lain 308 173 60 541 0,06

Jumlah 427.619 435.239 105.422 968.280 100,00

 
                                                                                          
                                                                               
                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber :Depnakertrans,2002 
 
 
Hal penting yang menjadi persoalaan adalah banyak dari negara tujuan dari buruh tersebut 
tidak memiliki perlindung-an yang cukup berarti buat mereka. Hampir sebagaian besar 
negara-negara tujuan tidak atau belum meratifikasi UN Convention on the Protection of The 
Rights of All-Migran Workers and Member of Their Families. Hal ini tentu saja sangat 
menyulitkan usaha untuk melindungi buruh migran. Dari daftar yang dikumpul-kan oleh 
Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), terlihat bahwa hukum cambuk 
masih menjadi hukuman yang sering diterima ketika buruh mengalami masalah. Pada titik 
ini kita belum bicara mengenai proses peradilan yang seringkali tidak memenuhi rasa 
keadilan buruh. Selain masalah hukuman peradilan, buruh migran pun sering terancam dari 
serangan, baik dari majikan ataupun masyarakat negara tujuan. Dari laporan Kopbumi 
sendiri dinyatakan bahwa pihak  KBRI Arab Saudi dan KBRI Kuwait, melaporkan bahwa 
buruh migran yang meminta perlindungan dari serangan kekerasan baik fisik maupun 
seksual mencapai 2000 orang.  Sementara di Singapura tercatat sejak Januari 1999-
November 2002 terdapa 73 buruh migran asal Indonesia yang tewas dari apartemen 
majikannya. Kasus yang paling menonjol dari buruh migran adalah ditelantarkannya buruh 
migran dalam tempat-tempat penampungan. Hal ini terjadi pada kasus Nunukan di mana 
lebih dari 17.000 buruh migran tinggal di pengungsian Nunukan untuk mendapatkan 
dokumen kerja. 
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Tabel Pelanggaran Hak-hak Buruh Migran di Tempat Tujuan 
 

 
No. 

 

 
Jenis Kasus 

 
Media 

 
KOPBUMI 

 
AP2BMI 

 
Masy. 

 
Total 

1 Kematian 87 85 3 2 177

2 Vonis & hukuman mati 8 2 0  10

3 Hukum cambuk 681 1 0  682

4 Pelecehan seksual 30 1 0  31

5 Perkosaan 23 4 0  27

6 Penganiayaan, penyiksaan 7 13 1  21

7 Penyekapan 468 1 1  470

8 Penelantaran 2,472 5 1  2,478

9 Penipuan 1,284 400 1  1,685

10 Pemerasan, penipuan valas 34 23 3 138 198

11 Prostitusi & traficking perempuan 2,633 0 0  2,633

12 Traficking manusia 24 0  24

13 Tidak diasuransikan 47 0 0  47

14 Pemalsuan dokumen 385 0 1  386

15 Tidak berdokumen 679,000 0 0  679,000

16 Hambatan beribadah 9 0 0  9

17 Hilang kontak 481 22 14  517

18 Gaji tdk./belum dibayar 3 36 2  41

19 PHK 1,885 12 0  1,897

20 Melarikan diri 311 2 0  313

21 Ditangkap, ditahan 80,546 0 0  80,546

22 Dipenjara, ancaman penjara 749 0 0  749

23 Deportasi 505,000 0 0  505,000

24 Konflik 870 1 0  871

25 Stress/depresi/gila 73 2 1  76

26 Cacat, sakit 24 5 1  30

27 Lain-lain 30,842 4 1  30,847

 JUMLAH 1,307,952 643 30 140 1,308,765

               
    Sumber: Kopbumi(Konsorsium Buruh Migran Indonesia) 
 
 
VI. 4.  Buruh Anak dan Women Trafficking 
 
Dalam persoalaan buruh migran juga tidak terlepas dari perdagangan tersembunyi wanita 
dan anak. Dalam konferensi tentang perdagangan manusia beberapa saat lalu, ada satu 
pembahasan penting yang itu tentang child trafficking. Issue ini mungkin terlepas dari 
perhatian masyarakat karena issu politik tentang human trafficking lebih banyak dipengaruhi 
oleh unsur politik seperti migrasi para pengungsi dari Asia Timur atau Asia Tengah yang 
melakukan tujuan perjalanan ke Australia dengan melakukan transit di Indonesia terlebih 
dahulu.  
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Child trafficking atau perdangan anak adalah sebuah fenomena yang hampir dapat 
ditemukan di beberapa belahan dunia khususnya Dunia Ketiga. Persoalan ini amat kompleks 
karena hampir sebagian besar negara sulit untuk mendeteksi jaringan dari perdagangan ini. 
Anak-anak yang menjadi komoditi perdagangan ini antara lain mengisi posisi-posisi dalam 
hubungan sosial produksi sebagai buruh atau pekerja anak. Namun hal yang paling tragis, 
anak-anak tersebut juga ditemukan dipaksa untuk menjadi pekerja seksual. Secara umum, 
UNDP pernah mencatat bahwa 30 persen dari pekerja seks yang ada adalah anak-anak yang 
berusia di bawah 18 tahun yaitu sekitar 140.000-200.000 anak. Sementara data dari Komisi 
Ekonomi dan Sosial PBB (ESCAP), memperkirakan sekitar 1 juta orang (20%) dari lima juta 
pekerja migran asal Indo-nesia menjadi korban sindikat perdagangan anak dan perempuan 
muda  
 
Berdasarkan berita 31 Juli 2002 Menteri Negara Pemberdayan Perempuan, Sri Rejeki 
Sumarjon, mengungkapkan bahwa lebih dari 150.000 perempuan dan anak menjadi korban 
perdagangan di Indonesia. Bila dilihat dari sebaran asalnya, Surabaya adalah pusat dari 
trafficking tersebut yang kemudian di kirim ke Irian, Kalimantan, Maluku, Batam, 
Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia. Namun bila merujuk kepada pernyatan Wakil 
Gubernur Jawa Timur, Imam Supardi, menyebutkan untuk daerah Jatim saja, jumlahnya 
mencapai 309.000 pada tahun 2000. Di bulan Juli 2002, Lembaga Advokasi Hak Anak 
menemukan 12 orang yang disekap dalam sebuah rumah. Mereka diharuskan bekerja dari 
pagi hingga malam bahkan pernah bekerja 24 jam sehari. Kejadian tersebut sangat 
memprihatinkan karena masih diduga banyak praktek tersebut yang terjadi khususnya di 
daerah-daerah peda-laman. 
 
 
 
LAPORAN PUBLIK 
Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) 
 
Di Sekitar Penyekapan 12 Buruh Anak di Bandung 
 
Angka 12 memanglah tak banyak bisa berkata-kata untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa kasus 
penyekapan buruh anak banyak terjadi di Indonesia. Angka 12 hanyalah bagian kecil dari buramnya catatan 
perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya. Tapi seandainya angka 12 kita kembangkan maka bukan tak 
mungkin angka itu akan mengalami pelipatan yang mampu mencoreng upaya penegakan supremasi hukum dan 
penghormatan hak asasi manusia yang selama ini digembor-gemborkan. 
 
Senin, 1 Juli 2002 terbongkar penyekapan terhadap 12 anak yang bekerja di sebuah konveksi milik BH as Kinen 
(57) dan Her (50) di Bandung. Perusahaan yang bernama CV LCE berdiri tahun 1995 dan beralamat di Saritem 
Kec. Andir Bandung itu memperlakukan 12 buruh anak tersebut sungguh tidak bisa dibenarkan dilihat dari sudut 
manapun. Ke 12 anak tersebut adalah Suh (15) dan End (16) asal Cidaun Cianjur, Wa (16) asal Lampung, Fe 
(17), Her (15), Mif (14), Pi (14), Ai (11), Ra (13), Re (14), Mi (13), De (18) asal Gunung Halu Kabupaten 
Bandung dan De asal Cicalengka Kabupaten Bandung. Sebelum kasus ini terbongkar, 3 orang asal Indramayu, 
yakni Hes (17) dan dua perempuan lainnya berusia sekitar 13-14 tahun, berhasil kabur dari lantai 3 
menggunakan tali jemuran. 
 
Mereka bekerja di perusahaan konveksi tersebut selama 12 jam sehari, yakni dari jam 07.00 sampai 19.00 
dengan hanya istirahat dari jam 12.00 sampai jam 12.30 untuk makan dengan lauk pauk yang alakadarnya. 
Sedangkan shift malam bekerja sejak 19.00 sampai 07.00 WIB. Bagi perempuan, bebannya bersifat ganda 
karena selain harus mengerjakan tugas-tugas sebagai buruh konveksi, mereka juga harus mengerjakan tugas-
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tugas PRT. Mulai masak untuk teman-temannya dan keluarga BH, cuci pakaian majikan, nyetrika, ngepel dan 
lain sebagainya. Untuk mengerjakan semua pekerjaan tersebut, tak jarang mereka kehabisan makanan 
sehingga untuk sehari itu mereka tidak makan. 
 
Apakah nyaman ketika disekap? Jangan tanya. Pertama, mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh pulang. 
Untuk itu mereka benar-benar disekap di lantai dasar sebagai tempat bekerja sekaligus tempat istirahat dan 
tidur. Tentu saja karena karena sistem kerja menggunakan sistem shift, waktu tidur malam bagi yang kerja 
siang akan terganggu karena mesin persis di samping telinganya. Begitu pun sebaliknya. 
 
Kedua, waktu untuk beribadah tidak disediakan. Kalaupun anak-anak beribadah, maka kata-kata kotor keluar 
dari mulut sang majikan. Tidur? Hanya beralaskan papan tanpa bantal, selimut atau apa pun yang bisa sedikit 
memberi kehangatan di tengah dinginnya lantai dasar. 
 
Ironisnya, balasan dari pekerjaan dan kondisi yang berat tersebut mereka tidak diberi kepastian. Ke 12 buruh 
tersebut tidak tahu berapa gaji yang mereka terima untuk setiap bulannya. Kalaupun mereka menerima uang 
untuk pulang di hari raya, mereka mendapatkannya sebagai sisa utang. Utang siapa, berapa utangnya dan 
bagaimana bisa sampai berutang, mereka tidak pernah tahu. Mereka memang dijanjikan oleh Ny. Pi dan Ny. Im 
(keduanya adalah broker) akan mendapatkan gaji untuk setiap bulannya sebanyak 125 ribu rupiah, meskipun 
pada kenyataannya janji itu jauh dari kenyataan. 
 
 
 
 
VI. 5. Kecelakaan Kerja 
 
Pada tahun 2002 ini, kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia Menurut keterangan PT. 
Jamsostek, sebesar 57.972 kasus. 317 di antaranya mengakibatkan cacat total yang berarti 
rata-rata hampir 2 orang buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Sementara hingga 
bulan Juli 2002 pekerja yang meninggal akibat kecelakaan men-capai 1049 buruh, yang 
artinya di Indonesia hampir setiap hari rata-rata 8 buruh meninggal karena kecelakaan kerja. 
Buruh-buruh yang meninggal dan menga-lami kecelakaan kerja tersebut memiliki usia 
produktif antara 15 tahun hingga 45 tahun. Sementara itu, rata-rata setiap hari terdapat 414 
kecelakaan kerja di mana korbannya, sekitar 3.9 persen atau 39 orang mengalami cacat 
permanen.  
 
Angka yang dikeluarkan oleh Jamsostek tersebut pasti lebih rendah dari apa yang terjadi 
sesungguhnya karena masih banyak ditemukan, terutama di pabrik-pabrik  yang tidak 
memiliki serikat buruh, pekerja sulit sekali mendapat pengobatan. Kesulitan itu juga 
disebabkan karena biasanya pengu-saha mengancam akan memotong upah bulan dari buruh 
tersebut. Ada pula penyakit yang dialami buruh yang bisa berkembang secara kamulatif. Ada 
beberapa penyakit seperti penyakit kepanasan yang bisa menimbulkan pingsan tetapi tidak 
menimbulkan penyakit dengan kerusakan permanen pada saat sekarang. Hal-hal seperti itu 
belum bisa dilindungi dengan baik  oleh Depnakertrans, pengusa-ha atau serikat buruh yang 
ada.  
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VI. 6.  Rancangan UU PPHI/PPK 
 
Di akhir tahun ini, serikat-serikat buruh dikejutkan dengan sebuah berita ("Dua RUU 
Perburuhan Segera Disahkan", Media Indonesia, 19 September 2002) yang menyiratkan 
adanya satu kesepakatan antara pengusaha dengan serikat buruh untuk mengesahkan RUU 
PPHI/PPK yang sangat kontroversial tersebut. Beberapa pihak yang dihubungi YLBHI 
mengatakan bahwa anggota serikat buruh yang datang di hotel tersebut tidak dalam kapasitas 
organisasi tetapi individu. Serikat buruh sendiri menyatakan bahwa mereka tetap menolak 
Rancangan Undang-undang  yang saat ini masih digodok oleh anggota DPR.   
 
Dalam konteks perburuhan pasca otorite-rian ini, RUU PPHI/PPK dapat dipandang sebagai 
suatu usaha restrukturisasi modal untuk melapangkan jalannya globalisasi dan agenda 
ekonomi neo-liberal. Di dalam Undang-undang ini, buruh dibiarkan secara telanjang 
terancam oleh kekuatan modal dan secara kualitas mengurangi produk hukum yang telah 
diproduksi pada beberapa periode sebelumnya. Ada beberapa pokok persoalaan  yang 
merugikan buruh dalam Rancangan Undang-undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenaga-
kerjaan.  
 
Pertama, RUU ini membatasi buruh untuk menggunakan hak mogoknya ketika sedang 
melakukan negoisasi dengan buruh. Dalam aturan itu, mogok hanya bisa dilakukan oleh 
buruh  yang menjadi anggota serikat buruh dan juga harus menyertakan surat dukungan 
tertulis. Hal ini tentu saja sangat menyulit-kan bagi buruh-buruh yang tidak memiliki ke-
bebasan berserikat di dalam pabriknya. Pemogokan yang dilakukan secara spontan dapat 
dikategorikan sebagai tindakan yang dianggap merugikan perusahaan dan hal itu bisa 
dikategorikan sebagai tindakan mang-kir termasuk tindakan dari seorang buruh yang 
meminta solidaritas buruh lain untuk mogok.  
 
Kedua, RUU PPK memberikan kemuda-han pengusaha untuk lock out bila tidak dapat 
memenuhi tuntutan buruh. Hal ini menyebabkan pengusaha dapat berpindah-pindah tempat 
dengan mudahnya karena akan didukung oleh pasal ini. Banyak buyer-buyer yang “risih” 
ketika di dalam perusahaan sub-kontraknya, berdiri atau aktif serikat buruh yang selalu 
mem-perjuangkan haknya terutama dalam penyusunan PKB. Seringkali pengusaha beralasan 
keuntungan mereka tidak seba-nyak yang di dapat pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menolak menaikan upah minimum ketika ada 
kenaikan upah minimum.  
 
Ketiga, proses PHK menjadi lebih mudah karena pengusaha tidak perlu mendapatkan ijin 
PHK dan cukup hanya memberitahu kepada buruhnya saja. Hal ini sangat mengancam 
keamanan buruh dalam bekerja karena tidak ada lagi perlindungan yang bisa mereka terima. 
 
Keempat, terlegalisasinya buruh kontrak dengan definisi yang tak ketat. Tertulis “pekerjan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu 
tertentu” Definisi ini sangat longgar dan dapat bebas diinterpretasikan oleh siapa pun. 
Substansi ini sangat berbahaya apalagi dalam konteks globa-lisasi saat ini di mana banyak 
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modal-modal asing hanya memberikan order tidak lagi pertahun tetapi pertiga atau empat 
bulan.  
 
Kelima, RUU PPK telah mengurangi penghargaan terhadap buruh perempuan. Penghargaan 
terhadap hak cuti haid yang telah diatur pada UU No.12 tahun 1948, justru dihilangkan.  
 
Keenam, RUU ini tidak memberikan kepastian hukum dan stabilitas karena menyerahkan 
sebagian besar pelaksanaan-nya oleh eksekutif. Dalam konteks ekonomi-politik Indonesia, 
aturan  yang didasarkan atas keputusan menteri, keputu-san Presiden  atau izin menteri  
dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks politik ekonomi yang berlaku.  
 
VII. Akibat-akibat Kontinuitas Poli-tik Keamanan Orba Terhadap Hak-Hak 
Sipil dan Politik 
 
VII. 1. Mahkota Untuk Sang Penjagal: Impunity dan Warisan Politik Kekerasan. 

 
Bagi mereka yang bergerak dalam perju-angan penegakkan civil liberties masalah dan 
tantangan nampak sedikit lebih jelas dan terukur. Sebagaimana dijelaskan sebe-lumnya, 
watak militeristik dan peran mereka yang begitu luas dalam kehidupan politik dan ekonomi 
pada dasarnya dibasiskan pada penguasaan mereka atas sumber daya ekonomi yang telah 
dimulai paling tidak sejak nasionalisasi tahun 1957. Berkuasanya Soeharto setelah kudeta 
1965 makin mengukuhkan peran ini  dan memperluas keterlibatan mereka ke dalam segi-
segi kehidupan sosial serta kebudayaan di Indonesia, menjadikan mereka sebagai institusi 
yang bekerja di atas hukum dan hanya tunduk pada kehendak pribadinya. Pemusatan 
kekuasaaan dan hubungan khusus mereka dengan aset-aset ekonomi ini secara signifikan 
melahirkan dua keadaan dalam militer Indonesia; pertama, adalah mereka menjadi biasa 
dimanjakan secara politik sehingga terus menerus  menganggap dirinya memiliki 
kewenangan dan hak atas negara di luar orang kebanyakan dan kedua adalah terbenam-nya 
mereka dalam jalinan bisnis. 
 
Inilah yang menyebabkan bahwa militer Indonesia memainkan peran yang ‘istimewa’ dalam 
terbentuknya kebobro-kan dan kekelaman Indonesia hingga kini: karena mereka – 
sebagaimana juga Soeharto – terlibat dalam dua domain sekaligus yakni politik dan 
ekonomi. Kenyataan ini pulalah yang melahirkan interest begitu besar dalam militer di 
Indonesia untuk mempertahankan status quo dengan menolak perubahan, reposisi, serta 
redefinisi mereka di bawah bimbingan penguasa sipil yang sah. 
 
Berkaitan dengan keadaan ini, pemerintah Megawati yang di satu sisi sadar betul akan 
konstelasi politik yang setiap saat bisa berubah dan mengancam posisinya, memilih untuk 
mengambil jalan pragmatis dengan sebisa mungkin menjinakkan militer dan memayunginya 
dengan mah-kota politik istimewa; kekebalan – tentu dengan harapan bahwa militer yang 
dijinakkan ini akan dapat memberikan dukungan politik yang memadai untuk kelanjutan 
kekuasaan kepresidenannya. Kebijakan politik semacam ini mem-berikan semacam ruang 
dan keleluasan tersendiri bagi militer Indonesia, yang memungkinkan mereka kemudian 
memenangkan kepentingan-kepentingan privat mereka dan berkelit bahkan terbebaskan dari 
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tanggung jawab hukum atas tindakan-tindakan kriminal yang mereka buat. Di sinilah 
kontinuitas kedua berlangsung: kekebalan (impunity) buat tentara.  
 
Kekebalan hukum ini, dalam sudut pan-dang hak-hak asasi manusia bisa dijelaskan melalui 
gejala-gejala sebagai berikut: 
 
 
VII. 2. Impunity dan Politik ‘Adu-Domba Komunal’. 
 
Kasus Ambon. Telah banyak dipahami dan diketahui orang bahwa dalam banyak kekerasan 
yang diakibatkan oleh pertikaian antar kelompok (komunal) di Indonesia tentara telah ikut 
terlibat. Yang paling jelas adalah dalam kasus kerusuhan Ambon. Jelas bahwa militer 
Indonesia bertanggung jawab paling tidak untuk sebagian pengrusakan, penyerangan serta 
pembu-nuhan yang mengakibatkan kematian pada sejumlah orang. Fakta ini secara telanjang 
terungkap dari kesaksian-kesaksian sejum-lah orang yang dijadikan tersangka dalam kasus 
Ambon yang menjelaskan keter-libatan anggota Kopassus baik dalam mendidik, mendanai 
maupun ‘membim-bing’ para kriminal tersebut untuk mengadu domba dan sekaligus 
membantai puluhan orang tidak berdosa. Namun, kesaksian-kesaksian ini tidak secara serta 
merta membuat aparat keamanan bergerak untuk menyelidiki secara lebih jauh keterlibatan 
yang lebih besar dari petinggi-petinggi militer yang mestinya bertang-gung jawab atas 
perilaku dan kegiatan anggota pasukan mereka.   
 
Juga sulit untuk dipercaya bahwa para pejabat militer di Indonesia sama sekali tidak 
mengetahui pergerakan orang-orang bersenjata ke Ambon ini. Tapi penge-tahuan ini sendiri 
tidak berarti untuk membuat mereka bertindak konflik yang lebih dalam di daerah itu. 
Sehingga kemungkinan bahwa mereka sendiri berkepentingan terhadap konflik komunal 
tersebut menjadi tidak terbantahkan. 
 
Kasus pengadilan HAM ad hoc kejahatan kemansusiaan di Timor Loro Sae. Hal yang sama 
juga terjadi dan terbukti dalam kasus penghancuran dan pembunuhan di Timor-Timor 
selama masa sebelum dan pasca jejak pendapat, di mana pengadilan HAM yang dibentuk 
pemerintah lebih nampak sebagai instrumen yang dibentuk di dalam suatu konsensus untuk 
member-sihkan kesalahan para perwira militer Indonesia untuk kemudian menjatuhkan 
kesalahan pada ‘orang Timor Loro Sae’ sendiri. Oleh pengadilan tersebut, kejahatan 
kemanusiaan diubah sedemikian rupa sebagai konflik komunal; antara yang pro-
kemerdekaan dan pro-integrasi, se-hingga dengan begitu terbebaslah pejabat-pejabat militer 
serta kepolisian yang bersangkutan. Sementara para pion yang mereka bentuk; baik itu milisi 
maupun birokrat yang berasal dari Timor Loro Sae sendiri, memikul sendirian kejahatan 
yang dilakukan bersama para bos mereka. 
 
Kasus Trisakti  dan Semanggi. Dalam ka-sus ini para pejabat militer dan polisi yang 
dianggap bertanggung jawab berkelit dengan argumen bahwa korban yang jatuh dalam 
tragedi-tragedi itu lebih disebabkan oleh ‘beradunya kepentingan politik’ sehingga dengan 
begitu aparat militer ataupun kepolisian yang melakukan pembunuhan terhadap sejumlah 
mahasiswa tersebut sama sekali tidak dapat diminta pertanggung-jawaban hukumnya. 
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Logika semacam ini nampaknya diterima juga secara diam-diam oleh para anggota parlemen 
Indonesia terutama anggota DPR yang berada di Pansus kedua kasus ini; karena merekalah 
yang secara tragis mengahapuskan jalan untuk menyeret para pembunuh mahasiswa ke 
sidang peradilan HAM dengan menolak adanya unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus 
tersebut. 
 
VII. 3. Impunity dan Diskriminasi Hukum 

 
Meski secara politik formal kedudukan dan peran militer telah makin dikurangi, namun tetap 
ada instrumen hukum Indonesia yang memberikan kekuatan lain kepada militer Indonesia 
untuk tetap bertindak dan terbebaskan dari tanggung-jawab hukum yang berlaku secara 
umum. Ini nampak, dari masih berlakunya hukum dan peradilan militer yang mengadili 
kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh para anggota militer. Dengan kekhusuan dalam 
sistem peradilan ini, mereka bisa terbebaskan dari tuntutan peradilan sipil umum dan 
mendapatkan sangsi hukum yang seringkali jauh lebih ringan. Namun demikian 
persoalannya tentu jauh lebih dari sekadar itu, yang menjadi soal terbesar adalah bahwa 
dengan peradilan militer semacam itu, militer Indonesia meletakkan dirinya sebagai 
golongan istimewa di republik ini, di mana hukum yang bisa menyentuh mereka hanyalah 
hukum yang mereka buat sendiri. Ini menjadi salah satu dasar impunity dan dominasi yang 
hingga saat ini terus dipertahankan. 
 
VII. 4. Komunalisme dan Daur Ulang Keke-rasan 

 
Sejumlah LSM yang secara jeli memper-hatikan, mencatat bahwa akibat kekerasan dan 
konflik komunal di berbagai tempat di Indonesia puluhan ribu orang telah mati selama kurun 
empat tahun terakhir ini. Ribuan lainnya hidup menderita dalam kamp-kamp pengungsian. 
Konflik dan kekerasan komunal ini dengan segera mem-perlihatkan hancurnya sistem dan 
relasi sosial yang mengandalkan toleransi dan dialog dalam kehidupan masyarakat. Toleransi 
dan dialog sudah digantikan oleh laskar-laskar, satgas dan milisi. 

 
Krisis dan ketidakpastian dalam pasca otoriterian ini rupanya tidak hanya meng-hasilkan 
golongan-golongan masyarakat yang sanggup menciptakan meka-nisme dan daya tahan 
ekonomi dan sosial. Dalam konteks komunal, krisis juga telah meng-hasilkan komunal-
komunal yang sanggup mengelola badan-badan keamanannya sen-diri; mencari guru latih 
kemiliteran, berse-ragam dan bertindak atas nama kemanan. Gejala ini, sebenarnya telah 
kelihatan secara lebih mencolok pada tahun-tahun 1998 ketika militer pada waktu itu 
mensponsori terbentuknya pam-swakarsa dan mengguna-kan satuan-satuan ini untuk 
menghadapi demonstrasi mahasiswa – meskipun sebe-lumnya jenis-jenis milisi sudah 
dibentuk di tempat-tempat semacam Aceh dan Timor-Timor (Timor Loro Sae). 

 
Dengan pembentukan satuan-satuan keke-rasan dalam masyarakat, maka transfer kekerasan 
ini berjalan relatif lebih siste-matis dan terpadu. Proses reproduksinya tidaklah berjalan 
melewati ketidaksadaran sosial, tapi langsung dan sadar. Inilah nampaknya yang kemudian 
menghasilkan unit-unit sosial yang berkapasitas men-ciptakan krisis dan ketegangan baru 
dalam masyarakat, karena mereka kemudian bisa melakukan pengorganisasian dan mobili-
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sasi kekerasan secara terbuka dan bebas di masyarakat. Dari sinilah kemudian ‘pendi-dikan 
dan kurikulum kekerasan’ itu di-ajarkan secara lebih luas. 

 
Keberadaaan laskar-laskar dan milisi ini, menghadirkan  relasi dan masalah baru dalam 
konteks perlindungan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak sipil dan politik serta civil 
liberties. Keberadaan mereka tidak hanya mengubah arah kritik demokra-tis dari suatu rejim 
politik ke komunal, tetapi juga dengan ini mereka secara tidak langsung menyelubungi 
keberadaan dan peran sponsor kekerasan dan ‘guru’ tradisional mereka yakni militer. Inilah 
mesin pembunuh baru dan ancaman paling serius terhadap kebebasan dan democratic 
security di Indonesia pasca otoriterianisme.  

 
VIII. Masalah-Masalah Sisa Dari The Past Oppressive State: Kasus Aceh dan 
Papua 
 
Sepanjang tahun 2002 problem di wilayah konflik Aceh dan Papua tetap bermuara kepada 
aksi pelanggaran HAM yang menonjol. Hanya untuk wilayah Aceh, penandatanganan 
perjanjian penghentian permusuhan antara pemerintah Indonesia dengan GAM diharapkan 
dapat mengurangi atau sama sekali menghentikan konflik bersenjata. Sedangkan di Papua 
intensitas konflik bersenjata yang tidak setinggi di Aceh, tetapi terus berlangsung dan 
menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat sipil di Papua, terutama di wilayah yang 
dekat dengan perusahaan pertambangan PT Freeport. Lalu pertanyaannya kemudian adalah: 
bagaimana mengurangi intensitas konflik sebagai titik awal bagi perlin-dungan hak asasi 
manusia di kedua wilayah konflik ini? 
 
VIII. 1. Aceh 
 
Undang-undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Naggroe Aceh 
Darussalam memberikan gambaran dari sikap pemerintah Indonesia untuk memberikan 
otonomi yang lebih luas bagi propinsi Aceh dengan harapan dapat menurunkan konflik 
berdarah dengan kelompok bersenjata GAM. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah 
untuk sedikit demi sedikit menghapuskan dominasi politik dan eksploitasi ekonomi terhadap 
propinsi Aceh oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat mengurangi dukungan 
masyarakat bagi gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh GAM. 
 
Upaya penyelesaian damai di Aceh juga mengalami titik buntu dilihat dari ambiguitas sikap 
pemerintah maupun petinggi militer TNI. Sebagai contoh KSAD Jenderal Rymizard 
Ryacudu pernah menyatakan TNI AD menolak kebijakan pemerintah soal penyelesaian jalan 
dialog bagi penyelesaian di Aceh dan hanya melalui operasi militer pergolakan di Aceh bisa 
diselesaikan (Koran Tempo,12/8/2002). Terjadinya faksionalisasi dalam upaya penyelesaian 
Aceh ke dalam penyelesaian lewat dialog dan penyelesaian lewat aksi militer menyeret ke 
upaya pemberlakuan status darurat sipil/militer di Aceh. Meskipun sampai saat ini kebijakan 
itu belum jadi diberlakukan, tetapi membuat ketegangan diantara Pemerintah Indonesia 
dengan masyarakat Aceh. Di satu sisi KSAD Jenderal Ryamizard menyetujui upaya 
pemberlakuan darurat sipil di Aceh (Media Indonesia, 25/7/2002), di sisi lain DPR-RI dan 
Gubernur Aceh menolak pemberlakuan status darurat sipil/militer di Aceh (Media Indonesia, 
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17/7/2002; Koran Tempo, 15/7/2002), termasuk juga penolakan oleh DPRD Aceh mengenai 
upaya pemberlakuan situasi darurat sipil/militer di Aceh (Kompas 11 Juli 2002). 
 
Posisi politik pemerintah yang tidak tegas dalam mencari solusi untuk penyelesaian problem 
Aceh ini yang memberi ruang bagi TNI untuk masih melakukan tindakan militer yang 
ofensif yang bertujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dari Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM). Tindakan ini oleh banyak pihak diyakini tidak akan membawa usaha penyelesaian 
konflik di Aceh menuju ke tahap yang lebih baik, karena kelompok masyarakat yang berada 
di luar pertikaian bersenjata akan terseret ke dalam arus konflik yang berkepanjangan.  
 
Banyak analisa dan fakta yang jika ditarik kesimpulannya menilai bahwa solusi melalui 
tekanan militer tidak akan berhasil sebab pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan 
oleh aksi militer lebih jauh lagi akan mengasingkan masyarakat Aceh secara umum, dan 
menyebabkan terjadinya problem sosial yang lebih besar seperti pengungsian, 
keterbelakangan pendidikan, pengabaian akan perlindungan bagi anak-anak, penurunan 
tingkat kesejahteraan, dll.  
 
Kesimpulan ini memang bisa dijadikan dasar penilaian dalam melihat perkembangan 
penyelesaian kasus di Aceh sampai beberapa bulan belakangan ini, di mana konflik masih 
terus berlangsung dan korban terus berjatuhan sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut: 
 
 

 Pembunuhan Penghilangan 
Paksa 

Penyiksaan Penangkapan 
Sewenang-wenang 

Januari 210 27 160 131 
Februari 60 6 27 62 
Maret 173 38 243 102 
April 109 15 383 67 
Mei 84 29 163 117 
Juni 61 19 51 54 
Juli 90 - 158 122 
Agustus 129 45 164 94 
September 140 43 234 108 
Oktober 115 76 57 139 
November 79 34 107 66 

 
           Diolah dari berbagai sumber  
 
Salah satu kasus penculikan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil sekaligus aktivis 
HAM (human rights defender) yang baru-baru ini terjadi adalah dibunuhnya Musliadi, SE 
(Ak.), anggota Dewan Presidium SIRA yang juga Koordinator Koalisi Gerakan Mahasiswa 
dan Pemuda Aceh Barat (Kagempar). Musliadi yang baru saja menyelesaikan studinya di 
Universitas Syahkuala, Banda Aceh, diculik dari oleh sekelompok orang berbaju preman dan 
bersenjata laras panjang jenis SS-1 dan salah seorang diantaranya menggunakan jaket anti 
peluru pada tanggal 30 November 2002 setelah sebelumnya berbuka puasa bersama empat 
orang temannya.  
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Musliadi diculik dengan menggunakan mobil jenis Toyota Kijang berwarna agak gelap. 
Jenasah Musliadi ditemukan sesorang pada tanggal 3 Desember 2002 di Jembatan Seunapet 
Aceh Besar kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, dan baru 
pada tanggal 4 Desember bisa diidentifikasi oleh beberapa aktivis SIRA, KARMA dan 
Kagempar yang mengetahui penemuan jenasah dari koran Serambi Indonesia.  
 
Jenasah Musliadi ditemukan dalam kondisi adanya dua buah lobang di bagian kepala sekitar 
2 inchi karena benturan benda keras runcing, memar-memar pada bagian dada korban, 
bagian wajah, bagian paha, bagian pantat, serta bekas keluar darah yang tampak di bagian 
mulut dan hidung.  
 
Menurut hasil informasi sementara yang dikumpulkan oleh para aktivis HAM di Aceh, 
penculikan dan pembunuhan Musliadi dilakukan oleh dilakukan oleh aparat keamanan 
Indonesia yang khusus bertugas melakukan penculikan mati. 
 
Pada sisi yang lain, dalam menghadapi GAM, Pemerintah mengkonstruksi discourse 
terorisme dalam memaknai aktivitas GAM. Menteri Koordinator Polkam Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan bahwa GAM merupakan gerakan teroris dan untuk itu pemerintah 
membutuhkan legalitas untuk mengatasi aktivitas terorisme (Kompas, 5 Juli 2002).  
 
Discourse pemerintah Indonesia tentang terorisme menujukkan bagaimana watak negara 
yang masih memiliki nafas otoriterianisme, dengan mencoba melaku-kan simplifikasi 
masalah. Issu terorisme yang menjadi konsumsi publik inter-nasional ditarik menjadi issu 
nasional, untuk mendapat dukungan dari dunia internasional bagi penyelesaian Aceh lewat 
aksi militer dengan payung “memerangi terorisme”.  
 
Konstruksi ini pada satu sisi terlihat kuat mengambil begitu saja discourse Barat mengenai 
terorisme yang dikonstruksi setelah peristiwa 11 Septem-ber 2001, untuk dijadikan moment 
bagi justifikasi peningkatan aksi militer terhadap GAM dan juga masyarakat sipil di Aceh.  
 
Ini terbukti dengan terjadinya berbagai aksi penangkapan terhadap aksi-aksi damai 
masyarakat sipil, seperti penangkapan terhadap Kautsar, peneliti Lesley McCulloh dan Joy 
Lee Sadler yang masih menunggu vonis hakim setelah dituntut 9 bulan oleh jaksa Penuntut 
Umum, juga penangkapan aktivis HAM dan juga Ketua Forum Rakyat, Tarmizi. Terlebih 
lagi, terpidana politik Raihandiani, Ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (Orpad), 
masih terus menunggu vonis pengadilan negeri Aceh, akibat dakwaan melakukan 
penghinaan terhadap kepala negara. Sampai saat ini kasus Raihandiani masih dalam proses 
menunggu vonis hakim pengadilan negeri Banda Aceh, sementara seluruh aktivis 
mahasiswa, pemuda, LSM, perempuan, dll, meminta untuk segera dilakukan pembeba-san 
bagi Raihandiani dan seluruh tapol/napol yang ada di Aceh, terlebih lagi setelah 
ditandatanganinya kesepakatan penghentian permusuhan antara Peme-rintah RI dan GAM 
pada 9 Desember lalu. 
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Sangat penting untuk mencermati penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan 
(The Cessation of Hostilities Agreement) pada tanggal 9 Desember 2002 antara Pemerintah 
RI dan GAM di Geneva. Dalam kesepakatan ini jelas tertulis bahwa kedua pihak akan 
menghentikan permusuhan dan segala bentuk tindakan kekerasan atau aksi bersenjata antara 
satu ama lain dan terhadap masyarakat Aceh [Pasal 2 (a)], dan mengedepankan dialog 
terutama melibatkan masyarakat sipil di Aceh untuk menyampaikan aspirasinya [pasal 2 (f)].  
 
Dialog menyeluruh inilah yang diharapkan dapat menjembatani dari perbedaan persepsi 
sampai perspektif politik bagi kalangan yang bertikai. Pasal 6 kesepakatan tersebut dengan 
jelas menyebutkan “Kedua pihak setuju untuk mendukung proses dialog menyeluruh di 
Aceh…kedua pihak sepakat untuk memastikan kebebasan bergerak yang diperlukan bagu 
seluruh peserta dalam dialog menyeluruh yang akan diselenggarakan secara adil dan aman, 
merefleksikan seluruh unsur masyarakat Aceh”.  
 
Isi kesepakatan tersebut dengan jelas mengedepankan proses dialog damai dengan cara 
beradab dan menempatkan masyarakat sipil sebagai subyek politik yang harus dikedepankan 
dalam dialog menyeluruh tersebut. Dalam proses dialog ini juga harus ada sebuah bentuk 
civilian monitoring terhadap keseluruhan pelaksanaan kesepakatan tersebut.  
 
Bentuk civilian monitoring ini sangat penting untuk meminimalisir potensi penggunaan 
kekuatan bersenjata untuk menjaga atau mungkin merusak proses penciptaan suasana damai 
dan proses dialog ini. Civilian monitoring ini hanya bisa berjalan dengan efektif jika semua 
elemen yang bertikai di Aceh dapat mematuhi kesepa-katan yang ditandatangani oleh kedua 
pihak, dan sepenuhnya mempercayakan proses dialog sebagai proses paling rasional dan 
baik untuk menyelesaikan berbagai problem.  
 
Civilian monitoring ini juga harus mampu melakukan monitoring sekaligus pendataan 
terhadap setiap tindakan pelanggaran HAM yang di-lakukan oleh kedua pihak yang bertikai 
untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui proses hukum. 
 
Bentuk civilian monitoring  harus melibat-kan sebanayak mungkin unsur-unsur masyarakat 
Aceh maupun yang berada di luar Aceh yang memiliki komitmen kuat bagi penyelesaian 
damai di Aceh. Juga menjadi penting bagi model civilian monitoring team ini untuk juga 
bekerja sama dengan Komite Keamanan Bersama (Joint Security Committe) yang telah 
dibentuk sesuai dengan Pasal 8 Kesepakatan, yang terdiri dari unsur Pemerintah RI, GAM 
dan HDC yang berfungsi untuk “menyelesaikan masalah-masalah perselisihan yang muncul 
dari proses implementasi dari kesepakatan ini yang tidak dapat diatasi oleh komite-komite 
atau pun struktur lainnya yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan ini”. 
 
Berdasarkan itu menjadi penting untuk melibatkan seluruh unsur dalam masyara-kat sipil 
dalam bentuk civilian monitoring untuk juga ikut terlibat dalam me-monitoring dan 
menyelesaikan berbagai akibat dari implementasi kesepekatan tersebut. 
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VIII. 2. Papua 
 
Problem hak asasi manusia di Papua masih belum mendapat sorotan maupun per-lindungan 
oleh pemerintah, sebagai-mana dicatat oleh sejumlah LSM di Papua, semenjak tahun 1998 
sampai tahun 2001 terdapat 136 kasus pembunuhan kilat dan 838 kasus penyiksaan dan juga 
penangkapan sewenang-wenang. Terakhir kasus pembunuhan yang paling mendapat sorotan 
adalah kasus penculkan dan pembunuhan ketua Presidum Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, 
serta kasus penyerangan di Timika.  
 
Lebih satu tahun semenjak penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay, ketua Presidium 
Dewan Papua yang ditemukan mati tanggal 11 November 2001, belum ada kepastian 
terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan tersebut.  
 
Penculikan dan pembunuhan Theys dilakukan setelah ia baru selesai meninggalkan acara di 
markas Kopassus di Jayapura tanggal 10 November 2001. Pembunuhan terhadap Theys telah 
menyebabkan krisis politik yang dalam di Papua, terutama setelah munculnya banyak 
tekanan asing baik oleh tokoh-tokoh pemerintahan seperti anggota kongres Amerika Serikat 
atau Negara-negara Uni Eropa, maupun berbagai organanisasi hak asasi internasional. 
 
Secara singkat, Theys diculik dan dibunuh setelah menghadiri undangan makan malam di 
markas Kopassus di Hamadi, Jayapura Selatan, dalam rangka mem-peringati hari pahlawan 
10 November. Setelah meninggal-kan acara sekitar pukul 10 malam, supir Theys, Aristoteles 
Masuko, menghubungi istri Theys lewat telepon dan mengatakan bahwa Theys telah diculik, 
setelah itu telepon putus dan keluarga Theys tidak berhasil meng-hubungi kembali. Sehari 
setelah itu mayat Theys ditemukan oleh orang-orang desa di Skouw, tidak jauh dari daerah 
perbatasan dengan Papua Nugini, sekitar lebih dari 50 kilometer dari tempat Theys diculik. 
Hasil otoposi menyimpulkan bahwa kematian Theys diakibatkan kekurangan nafas, atau 
kemungkinan besar dicekik. Dan juga semenjak itu Aristoteles menghilang. 
 
Penyidikan bagi pengungkapan kasus pembunuhan Theys ini merupakan sorotan utama di 
Papua sepanjang tahun 2002 ini. Dalam penyidikan awal yang dilakukan oleh polisi, terdapat 
indikasi kuat keterlibatan anggota Kopassus dalam pembunuhan Theys. Kapolda Papua saat 
itu Irjen Polisi Made Mangku Pastika menyatakan adanya indikasi keterlibatan anggota 
Kopassus dalam penculikan dan pembunuhan Theys (Media Indonesia, 16/1/2002).  
 
Meskipun begitu Danjen Kopassus saat itu Mayor Jenderal Amirul Isnaeni membantah 
indikasi yang disimpulkan oleh Kapolda Papua (Tempo, 27 Januari 2002), namun karena 
tekanan yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional terhadap penyelidikan dan 
penyidikan kasus Theys ini, memaksa KSAD saat itu Jenderal Endriartono Sutarto mengakui 
indikasi mengenai adanya keterlibatan prajurit TNI AD dalam pembunuhan Theys Eluay 
(Kompas, 1 Februari 2002).  
 
Berdasarkan indikasi itu TNI membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini yang dipimpin 
Komandan Puspom TNI Mayjen Djasri Marin. Meskipun begitu Pangdam XVII Trikora 
Mayjen Mahidin Simbolon menyatakan bahwa kalaupun terbukti adanya keterlibatan 
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penculikan dan pembunuhan Theys oleh anggota TNI itu dilakukan atas kehendak dan 
kemauan pribadi mereka, dan sama sekali tidak ada perintah secara struktural untuk 
membunuh Theys (Kompas, 6 Februari 2002) 
 
Pada sisi lain, pemerintah juga membentuk Komisi Penyelidik Nasional untuk menyelidiki 
kasus Theys, yang dikukuhkan lewat Keppres No.10/2002 yang dikeluarkan tanggal 5 
Februari 2002. KPN diketuai anggota Komnas HAM Koesparmono Irsan (The Jakarta Post, 
6 Februari 2002). Pembentukan KPN ini oleh Koesparmono Irsan dijelaskan sebagai sebuah 
upaya untuk membawa kasus pembunuhan Theys ke tahapan yang lebih jauh dan lanjut, 
karena ada “tembok” yang tidak bisa ditembus oleh penyidik dari kepolisian, sehingga hasil 
penyelidikan oleh kepolisian sulit untuk dilanjutkan menjadi penyidikan terhadap tersangka 
secara lebih jauh dan detail (Wawancara Koesparmono Irsan, Tempo, 16 April 2002), 
sehingga payung peraturan yang lebih kuat, seperti Keppres yang diharapkan bisa 
melampaui “tembok” tersebut. 
 

 
Nama Anggota 

 

 
Latarbelakang 

 
Koesparmono Irsan 
 
I Putu Kusa 
 
Mayjen Djasri Marin 
 
Zulkarnaen Yunus 
 
Irjen Engkesman Hillep 
 
Indra Tjahja 
 
Karel Theil Erari 
 
John Ibo 
 
Simon Patrice Morin 
 
Lukas Karel Degey 
 
Profesor Amar Singh 

 
Anggota Komnas HAM 
 
Kejaksaan Agung 
 
Komandan Puspom TNI 
 
Departmen Kehakiman dan HAM 
 
Komandan Korps Reserse Polri 
 
Pejabat pemerintah 
 
Pemuka agama di Papua 
 
Unsur masyarakat Papua 
 
Anggota DPR Golkar 
 
Anggota DPR PDI Perjuangan 
 
Ahli Forensik 
 

 
Namun dua anggota yang diangkat yakni Lukas Karel Degey (PDI Perjuangan)dan Simon 
Patrice Morin (Golongan Karya) mengundurkan diri dari KPN. Namun yang penting KPN 
dalam penyelidikannya menyimpulkan berdasarkan data-data dan keterangan saksi bahwa 
adanya keterlibatan institusi tertentu secara kolektif dalam pembunuhan Theys, 
sebagaimana dinyatakan Koordinator KPN Daerah Dr. Philip Erary (Kompas, 13/3/2002). 
Terlebih lagi TNI mengakui keterlibatan anggotanya dalam pembu-nuhan Theys, seperti 
dinyatakan Kapuspen TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin  (Koran Tempo, 27 Maret 2002). 
 
Persoalannya kemudian seberapa jauh “proyek” membunuh Theys ini dapat diusut sejauh 
mungkin sampai kepada otoritas atau yang memberikan order untuk menculik dan 
membunuh Theys, serta motif yang ada di belakangnya. KSAD saat itu Jenderal Endriartono 
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Sutarto mengindikasikan dua motif yaitu: pertama, atas inisiatif para pelaku secara pribadi; 
kedua, atas order dari luar struktur TNI. Menarik untuk menilai kemungkinan motif kedua 
yang diindikasikan Jenderal Endriartono, karena motif pertama merupakan motif yang selalu 
dijadikan alasan bagi setiap  tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat TNI seperti 
pada kasus penculikan, tragedi Trisakti, Semanggi dll, namun motif kedua adalah motif yang 
hampir tidak pernah dinyatakan sebagai indikasi keterlibatan TNI dalam setiap pelanggaran 
hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus yang bermuatan politik.  
 
Motif kedua yang diindikasikan Jenderal Endriartono membuka sebuah kebobrokan baru 
dalam tubuh TNI, bukan saja dikenal sebagai backing bagi sejumlah kegiatan bisnis atau 
politik tertentu, tapi lebih dari itu bisa di-order untuk melakukan pembunuhan, baik yang 
memiliki motif politik atau bukan. Dalam penyelidikan awal kemudian ditetapkan tiga 
tersangka yaitu Letkol (Inf) Hartomo, Mayor (Inf) Doni Hutabarat dan Kapten (Inf) 
Rionaldo, yang disusul oleh tujuh tersangka lainnya, yang kasusnya masih berlangsung 
sampai saat ini. 
 
Selain kasus penyelidikan pembunuhan Ketua Presidum Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, 
juga terjadi kasus penye-rangan bersenjata terhadap kendaraan PT Freeport Indonesia, yang 
sedang melakukan perjalanan dari Tembagapura menuju Timika pada tangga 31 Agustus 
2002. Dalam serangan tersebut 2 orang warganegara Amerika Serikat bernama Ted Burcom 
dan Rickeu Spear dan satu orang warga sipil Indonesia bernama Bambang Riwanto 
meninggal dunia, 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Indonesia lewat  
Menkosos-polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Pangdam Trikora Mayjen Mahidin 
Simbolon dan Kapolri Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar, menuding Organisasi Papua Merdeka 
(OPM) sebagai pelaku penyerangan tersebut (Koran Tempo, 9 September 2002), dan 
tuduhan itu dibantah oleh John Ondowame jurubicara Organisasi Papua Merdeka.  
 
Menurut hasil investigasi Elsham Papua  yang berdasarkan keterangan sejumlah saksi, 
penyerangan di Timika dilakukan oleh kesatuan Kopassus yang berhubungan dengan 
kepentingan ekonomi (Media Indonesia, 26 September 2002). Sementara Kapolda Papua 
Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika meragukan penyerangan itu dilakukan oleh 
kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik, berdasarkan analisa bahwa 
jumlah senjata yang digunakan terlalu banyak di mana OPM hanya mempunyai senjata yang 
sangat terbatas, juga model penyerangan yang janggal dan banyaknya jumlah peluru yang 
ditembakkan yaitu lebih dari 100 peluru, karena menurut Made Pastika kebiasaan dari 
tantara OPM tidak pernah seroyal atau seboros itu dalam mengeluarkan peluru (Koran 
Tempo, 25 September 2002). 
 
Analisa Kapolda Papua itu yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan oleh Kepolisian 
Papua yang menyimpulkan bahwa 11 orang anggota Kopassus terlibat dalam kasus 
penyerangan karyawan PT Freeport di Timika, kesimpulan tersebut dinyatakan oleh 
Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Raziman Tarigan, berdasarkan kesaksian seorang penduduk 
Papua yang melaporkan keterlibatan 11 orang anggota Kopassus itu. Beberapa bukti dasar 
dimiliki kepolisian Papua, salah satunya pengakuan dan laporan Decky Murib seorang 
informan di unit lokal Kopassus, yang juga salah seorang tersangka. Beberapa tersangka 
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lainnya yang diidentifikasi Polda Papua adalah Kapten Markus, Letnan Satu Wawan, Sersan 
Putu dan Sersan Juffri, yang merupakan anggota operasi intelijen (Koran Tempo, 15 
November 2002). 
 
VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 
Paparan di atas memperlihatkan secara ringkas  fakta-fakta sebagai berikut: 
  
Pertama, bahwa karakter, gagasan, perjuangan dan permasalahan hak asasi manusia di era 
pasca otoriterianisme sangat ditentukan oleh ketegangan dan relasi anatara tiga faktor 
dominan (1), globalisasi yang berada dalam kendali neo-liberal seperti nampak dari 
privatisasi sektor publik, pemotongan subsidi dan terkorupnya wilayah-wilayah sosial 
menjadi pasar; (2) lemahnya kapasitas sosial negara dalam menjamin baik economic security 
maupun democratic security (3) menguatnya komunalisme dan melemahnya solidaritas 
sosial. 
 
Kedua, bahwa dalam merespon tantangan globalisasi, melindungi hak-hak dan identitas 
komunitas, banyak kelompok bergerak ke belakang dengan mencari sandaran pada pola dan 
mekanisme komunal yang sempit, bukannya mencari sandaran pada upaya memperluas 
solidaritas yang universal dan inklusif. Globalisasi dihadapi dengan partikularisme dalam 
bentuknya yang paling kasar. Respon semacam ini telah melahirkan krisis dan ketegangan 
sosial baru sebagaimana nampak dari meluasnya politik identitas, konflik komunal dan 
lunturnya toleransi. Di sisi lain nampak bahwa kekuatan demokratis di Indonesia kesulitan 
membangun suatu solidaritas baru yang universal untuk menghadapi tantangan globalisasi; 
pasar bebas, kampanye perang dsb. 
 
Ketiga, problem hak asasi manusia di Indonesia juga menghadapi soal pokok sebagai akibat 
dari kontinuitas dari  kebijakan sosial maupun politik keamanan Orde Baru yang tidak 
sanggup dipangkas oleh rejim Megawati, sebagaimana nampak dari diperkuatnya kebijakan 
ekonomi neo-liberal yang makin menyeret kita ke ekonomi ketergantungan dan 
keterbelakang-an serta  melemahnya sosial security. Sementara di bidang hak-hak sipil dan 
politik jelas bahwa Megawati memilih untuk memberikan mahkota emas bagi militer 
ketimbang mendesak mereka untuk tunduk terhadap demokrasi. Sehingga dengan begitu 
mereka secara politik mendapatkan sandaran dan perlindungan untuk lari dari tanggung 
jawab hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran HAM yang mereka lakukan. 
 
Keempat, benih-benih kebebasan sipil dan demokrasi di era pasca otoriterian ini adalah 
ciptaan dan hasil kreasi perjuangan banyak orang. Dalam konteks ini, rejim politik Megawati 
telah gagal menambah bobot dan kualitas demokrasi dan hak asasi yang ada. Ia tidak 
memiliki kesanggupan untuk memperluas agenda pemenuhan keadilan dan kebebasan sipil. 
Yang dilakukannya justru adalah mengabsolutkan ekonomi ketergantungan dengan 
menggerus kapasi-tas sosial negara, mencabut subsidi dan privatisasi di segenap bidang 
kehidupan; mempertahankan impunity.  Ini semua mengakibatkan makin menurunnya mutu 
kehidupan demokrasi dan keadiilan di sepanjang tahun ini. 
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Kelima, dengan melihat kesimpulan-kesimpulan di atas maka Yayasan LBH Indonesia 
menilai bahwa pelaksanaan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan Hak-hak asasi 
Manusia di Indonesia di tahun-tahun mendatang akan sangat diwarnai oleh ketegangan 
antara institusi-institusi modal multinasional dengan kebutuhan-kebutuhan perluasan 
keadilan di tingkat bawah. Artinya di wilayah hak, masalah-masalah pelanggaran dan 
perjuangan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya akan menempati aena yang penting. 
Selanjutnya kecenderungan global yang juga terbawa dalam kampanye perang melawan 
terorisme akan menghasilkan ketegangan yang lain seiring dengan kuatnya komunalisme 
dan lemahnya pembentukan solidaritas universal di tingkat civil society. Di titik ini, kita 
masih akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan bahaya kemanusiaan yang serius yang 
muncul dari ketegangan-ketegangan ini.  
 
Dengan sandaran situasi-situasi di atas maka Yayasan LBH Indonesia menuntut dan 
merekomendasikan pemerintah untuk: 
 
Pertama, mengembalikan tujuan-tujuan penyelenggaraan negara kepada arah pencapaian 
kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan menghapus secara radikal aspek-aspek ekonomi 
ketergantungan, mendahulukan perlindungan kepada hak-hak pekerja, petani dan hak-hak 
golongan kecil. 
 
Kedua, pemerintah harus segera menyu-sun suatu strategi perlindungan buruh yang global 
untuk mencegah semakin besarnya modal yang pergi. Strategi tersebut penting untuk 
melindungi unsur-unsur fundamental dalam sistim hubungan industri di Indonesia; buruh, 
serikat buruh dan juga kalangan pengusaha. Penyusunan strategi tidak hanya melibatkan 
kaum pengusaha tetapi juga buruh dan serikat buruh sebagai bagian yang terpisahkan dari 
hubungan industrial. Negara juga perlu melakukan kerjasama baik dengan konsumen dan 
produsen sebagai bagian dari gerakan buruh yang menyeluruh dan mengglobal. Dalam 
industri manufaktur, negara secara khusus wajib mendukung gerakan anti-sweatshop sebagai 
bagian gerakan buruh dunia saat ini.   
 
Ketiga, mengingat begitu lemahnya mekanisme hukum domestik dalam menyelesaikan 
kasus-kasus pelanggaran ham di masa lalu sebagai akibat dari kuatnya struktur impunity, 
lemahnya wawasan penegak hukum, maka pemerintah wajib untuk segera menuntas-kan 
masalah-masalah ini. Kami melihat bahwa untuk menghindari jalan menuju internatonal 
tribunal ditempuh, maka pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan yang bekerja fair 
dan efektif menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu 
sekaligus menghapuskan impunity. 
 
Keempat, menghapus dan membubarkan laskar serta milisi-milisi dalam masya-rakat, 
mencari dan menindak secara tegas pihak-pihak dari aparat keamanan manapun yang telah 
melatih, mendanai dan menggunakan sebagian dari satuan-satuan tersebut. Bere-darnya 
kekuatan-kekuatan represif di masyarakat tidak hanya membahayakan demokrasi dan 
kebebasan sipil, lebih jauh dari itu ia juga secara perlahan akan menghancuran watak dan 
pendirian republik kita 
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