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Refleksi Tahun 2005: 
 

Catatan-Catatan Umum 
Kondisi Hak Asasi dan Demokrasi di Indonesia Tahun 2005 

 
 
 
 

Pendahuluan 
 
 
Pengantar 
 
Refleksi akhir tahun 2005 ini memfokuskan pada pemenuhan, 
perlindungan dan penghormatan terhadap keadilan sosial (social 
justice), kebebasan sipil (civil liberties), dan hak-hak perempuan dan 
anak.  Keadilan sosial merujuk pada pemenuhan hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya (Hal-hak Ekosob); kebebasan sipil merujuk pada 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik 
(Hak-hak Sipol). Semuanya merupakan indikator-indikator dalam 
melihat sejauh mana keadaan hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan 
demokrasi berjalan sepanjang tahun 2005, yang menjadi rujukan-
rujukan referensial untuk keperluan analitis dalam pandangan YLBHI. 
 
Refleksi ini lebih merupakan catatan-catatan umum mengenai kondisi 
hak asasi dan demokrasi di Indonesia sepanjang tahun 2005. Penulisan 
refleksi ini di dasarkan pada metode studi literatur, dengan bahan 
utama berita-berita di media massa, sebagai potret dari peristiwa-
peristiwa yang mendeskripsikan kondisi hak asasi dan demokrasi di 
Indonesia selama tahun 2005. 
 
 
Keadilan Sosial (Social Justice) dan Kebebasan Sipil (Civil Liberties) 
 
Mengkaitkan dan mengikat prinsip-prinsip keadilan sosial dan 
kebebasan sipil menjadi suatu simpul yang koheren dan kohesif 
bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ini didasarkan 
bahwa secara teoritis terdapat suatu perdebatan tajam dalam 
memadukan kedua konsep ini. Dalam artian luas, kedua konsep 
tersebut mencoba untuk mendominasi yang satu dengan lainnya. 
Catatan reflektif ini tidak mencoba untuk mendamaikan dua konsep 
tersebut, tetapi lebih mencoba untuk menggarisbawahi gagasan bahwa 
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antara dua prinsip ini tidak dapat dipisahkan yangs atu dengan yang 
lain, agar terjadi keseimbangan: dihormati dan dipenuhinya keadilan 
sosial dan kebebasan sipil.1  
 
Dalam pandangan yang umum, rumusan pemenuhan “liberty” secara 
singkat didefinisikan sebagai: “[...] orang-orang yang bebas, bebas dari 
larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan, dan apa yang mereka 
bebas untuk melakukannya atau tidak melakukannya”. 2 
 
Selanjutnya, definisi keadilan sosial, dapat dirumuskan sebagai sebuah 
kondisi di mana terpenuhinya “justice” secara kolektif dan secara 
institusional. Irish Marion Young, mengemukakan bagaimana 
memahami hubungan antara keadilan (justice) dengan nilai-nilai yang 
mengandung good of life. Young menilai bahwa “keadilan” bukanlah 
sesuatu yang identis dengan realisasiyang nyata dari nilai-nilai yang 
ada dalam kehidupan individual. Keadilan juga bukan sesuatu yang 
identik sebagaimana dengan the good life. Terlebih, keadilan sosial 
(social justice) memberikan perhatian pada tingkat di mana suatu 
masyarakat  di dalamnya memiliki dan mendukung kondisi-kondisi 
institusional yang diperlukan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. 
Nilai-nilai yang ada di dalam the good life tersebut dapat direduksi ke 
dalam dua hal yang sangat umum:  
 

(1) Mengembangkan dan menjalankan kapasitas-kapasitas dari 
masing-masing individu, dan mengekspresikan pengalaman-
pengalaman mereka, dan;  

(2) Berpartisipasi dalam menentukan tindakan dan kondisi-kondisi 
dari tindakan yang diambil tersebut.  

 
Menurut Young inilah yang merupakan nilai-nilai universalis, yang 
dalam pengertian ini, mereka mengasumsikan bahwa moral yang 
setara merupakan sesuatu yang sangat layak bagi setiap orang, dan 
keadilan mensyaratkan promosi bagi hal tersebut untuk semua orang.3 
                                                 
1 Lihat Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law 
and Democracy. Cambridge: Polity, 1996, hal. 127. Selanjutnya, mengenai pandangan 
Habermas tersebut, Chantal Mouffe menjelaskan: “As far as Habermas is concerned … makes it 
clear that one of the objectives of his procedural theory of democracy is to bring to the fore the ‘co-
originality’ of fundamental individual rights and of popular sovereignty. On one side self-government 
serves to protect individual rights; on the other side, those rights provide the necessary conditions for the 
exercise of popular sovereignty…”. Lihat Chantal Mouffe, The Democratic Paradox. London: 
Verso, 2000, hal. 85. 
2 Lihat John Rawls, A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2000 (Revised 
Edition), hal. 177.  
3 Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1990, hal. 37 
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Keadilan Sosial dan Kebebasan Sipil Dalam Konstitusi 
 
Dalam konstitusi kita, yakni UUD 1945 Amandemen, terdapat satu 
bab yang memuat tentang kesejahteraan sosial, yakni pada Bab XIV, 
yang dalam Pasal 33 dinyatakan: 
 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 

 
Selanjutnya, dalam UUD 1945 Amandemen ke-4, Pasal 33 tersebut 
ditambah lagi, pada Pasal 33 Ayat (4), yang menyatakan: 
 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 

 
Selain itu, UUD 1945 Amandemen ke-4, Pasal 34 juga merefleksikan 
prinsip keadilan sosial. Dalam Ayat (2) dinyatakan:  
 

“(n)egara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”.  

 
Selanjutnya, dalam Ayat (3) dinyatakan:  
 

“(n)egara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang 
layak”. 

 
Adapun pasal-pasal yang secara eksplisit menyebut kebebasan sipil 
(individu), seperti Pasal 28(E) Ayat (1), UUD  1945 Amandemen ke-2, 
sebagai berikut: 
 

Ayat (1): 
 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.” 
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Ayat (2): 
 
“(s)etiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.  
 

Ayat (3): 
 
“(s)etiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.” 

 
Pasal lain dalam konstitusi yang secara tersurat menegaskan 
kebebasan sipil, dalam hal ini individu, dapat dilihat dalam UUD 1945 
Amandemen ke-2, Pasal 28(G) Ayat (2) dan Pasal 28(I) Ayat (2).  
 
Pasal 28(G) Ayat (2) menyatakan:  
 

“(s)etiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain”.  

 
Selanjutnya, Pasal 28(I) Ayat (2) menyatakan:  
 

“(s)etiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.” 

 
Pasal-pasal yang merefleksikan kebebasan sipil dapat dilihat pada 
pasal-pasal yang menjamin hak-hak individu, yang ditandai dengan 
kalimat yang memuat “setiap orang berhak…” atau “setiap warga 
berhak…”.  
 
Hal ini dalam UUD 1945 Amandemen dimuat dalam Pasal 28(A), 
28(B) Ayat (1), 28(C) Ayat (1) dan (2), Pasal 28(D) Ayat (1-4), Pasal 
28(E) Ayat (1-3), Pasal 28(F), Pasal 28(G) Ayat (1 dan 2), Pasal 28(H) 
Ayat (1-4), Pasal 28(I) Ayat (2), Pasal 28(J) Ayat (1). 
 
Kebebasan-kebebasan sipil (civil liberties) dan hak-hak individu 
tersebut, hanya dapat dibatasi oleh negara lewat undang-undang, dan 
sepanjang tidak bertentangan dengan perlindungan dan penghormatan 
hak-hak tersebut, dan pembatasan tersebut dimaksudkan: 
 

“(s)emata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.4  

                                                 
4 UUD 1945. Amandemen ke-2, Pasal 28(J) Ayat (2). 
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Kebebasan sipil merupakan referensi yang mengukur sejuh mana 
negara memberikan perlindungan (to protect) kepada apresiasi politik-
kemasyarakatan dari warganegara, sebagai suatu hak mendasar 
sebagai warganegara yang harus dilindungi.  
 
 
Meningkatnya Non-State Actors (Pelaku Non-Negara) Sebagai  
Pelanggar (Abuser) 
 
Sepanjang tahun 2005 ada satu catatan penting yang dapat 
digarisbawahi dalam melihat kondisi hak asasi dan demokrasi di 
Indonesia. Catatan yang menjadi penting di sini adalah semakin 
terinstitusionalisasinya berbagai tindakan pelanggaran hak asasi 
manusia dalam bentuk pelanggaran (abuse) oleh aktor-aktor non-
negara (non-state actors). Aktor-aktor non-negara yang di maksudkan 
di sini adalah kelompok masyarakat atau individu yang melakukan 
tindakan yang mengancam perlindungan, penghormatan dan 
pemenuhan hak asasi, yang difasilitasi atau didukung oleh negara, 
atau tindakan-tindakan tersebut dibiarkan oleh negara, dan tidak ada 
upaya, baik secara hukum atau politis, untuk mencegah atau 
menghukum secara tegas, pelaku-pelaku tindakan tersebut. Artinya, 
negara merupakan pelaku pelanggaran utama (violators) yang 
membiarkan pelaku-pelaku non-negara (abuser), dan bahkan tidak 
mengambil tindakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh para abusers tersebut.5 
 
Para abuser ini menonjol dalam berbagai kasus-kasus, seperti: 
penggusuran, konflik sosial, konflik dalam pilkada, pelarangan 
kegiatan ibadah/agama, konflik perburuhan, konflik tanah, perusakan 
berbagai tempat-tempat hiburan dan kekerasan terhadap jurnalis. 
Tindakan para abuser ini tidak mendapatkan pencegahan berarti dari 
aparat-aparat negara, dan juga setelah tindakan/peristiwa terjadipun, 
tidak ada tindakan hukum yang tegas dan berarti, yang diambil 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para abuser tersebut. 
Para abuser hanya mungkin melakukan tindakan atas fasilitasi, 
dukungan dan pembiaran oleh negara. Jadi dalam hal ini negara tetap 

                                                 
5 Di sini dibedakan antara violator, atau pelaku pelanggaran HAM yang memiliki otoritas 
penggunaan kekuasaan, dengan abuser, atau pelaku yang tidak memiliki otoritas, atau biasa 
didefinisikan dengan improper use, yakni, the illegal, improper, or harmful use of something, or an 
illegal, improper, or harmful practice. Agak sulit mencari terjemahan terhadap dua kategori 
tersebut dalam bahasa Indonesia, jarena bobot dan kualitas tindakan viloator dan abuser 
berbeda, termasuk dalam hal otoritas dan hubungan kuasa. 
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menjadi pelaku utama (violator) dalam berbagai tindakan pelanggaran 
hak asasi manusia yang melibatkan para abuser. 
 
Non-state actors (pelaku-pelaku non-negara) ini juga banyak 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dalam berbagai konflik 
pertanahan dan perburuhan. Berbeda dengan pola pelanggaran HAM 
masa Orde Baru, yang lebih mengedepankan para aparat-aparat 
represifnya nya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan 
dinamika sosial dalam masyarakat, sekarang ini para abuser yang 
dikedepankan untuk merespon berbagai dinamika sosial yang 
berkembang dalam masyarakat. Pola inilah yang digunakan dalam 
konteks politik pelanggaran HAM oleh negara. Dan pola ini semakin 
diinstitusionalisasi, dan banyak terjadi sepanjang tahun 2005 ini. 
 
Di sisi lain, pola politik pelanggaran HAM pasca Orde Baru ini, 
merupakan ancaman serius bagi nilai-nilai demokrasi dan pelaksanaan 
demokratisasi. Pola ini lama-kelamaan akan menjadi banalitas, dan 
bahayanya, akan dianggap menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa, 
dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas dan jelas. Pola 
dan tingkah laku politik negara seperti ini merupakan pelanggaran 
serius terhadap hak asasi manusia, dan juga konstitusi, karena mandat 
yang tertulis di dalam konstitusi (sebagaimana diuraikan pada bagian 
sebelumnya), diabaikan begitu saja oleh negara. Pola inilah yang saat 
ini menjadi ancaman serius ke depan, bagi hak asasi manusia dan 
demokrasi di Indonesia. Selama pola ini terus dilakukan, maka negara 
merupakan ancaman terbesar bagi perlindungan, pemenuhan dan 
penghormatan hak asasi manusia ke depan. 
 
Pada bagian-bagian berikut akan diuraikan catatan-catatan reflektif 
mengenai kondisi hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia dari 
sejumlah bidang issu. 
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Catatan Reflektif: 
Hak Atas Pekerjaan dan Hak Berserikat 

 

 

Pengantar 
 
Salah satu pedoman yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai 
tanggungjawab Pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-
prinsip HAM yang berkenaan dengan hak atas pekerjaan adalah 
ketentuan Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya yang mewajibkan negara untuk mengakui hak atas 
pekerjaan, yang mencakup hak atas kesempatan untuk mencari nafkah 
melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan 
akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi 
hak tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (3) Konvensi Internasional 
Hak-hak Sipil dan Politik, mewajibkan negara menjamin setiap orang 
yang haknya dilanggar, untuk memperoleh upaya pemulihan yang 
efektif. Negara harus menjamin setiap orang yang menuntut upaya 
pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, 
administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang 
berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum, dan 
mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum.  
 
Pedoman lainnya adalah prinsip-prinsip kebebasan berserikat, dimana 
negara berkewajiban  untuk menjamin hak setiap orang untuk 
membentuk serikat pekerja. Negara tidak boleh membatasi hak ini 
selain karena adanya pembatasan yang ditentukan oleh hukum yang 
diperlukan demi kepentingan nasional. Prinsip kebebasan berserikat 
ini telah pula dicantumkan dalam Konvensi ILO No.87/1948 
mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 
dan Konvensi ILO No.98/1946 tentang Hak untuk Berorganisasi dan 
Berunding Bersama. Di mana kedua konvensi tersebut telah disahkan 
dan diratifikasi oleh pemerintah masing-masing melalui Keppres 
No.83/1998 dan Undang-undang No.18/1956. Pada pokoknya kedua 
konvensi tersebut masing-masing menjamin hak pekerja sebagai 
berikut: 
 
Konvensi ILO No.87 (1948): 
 

(1) Hak pekerja dan pengusaha, tanpa diskriminasi, untuk medirikan 
dan bergabung dengan organisasi serikat pekerja; 

(2) Hak mendirikan organisasi tanpa pengaruh dari pihak lain; 
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(3) Hak pekerja dan pengusaha untuk mendirikan dan bergabung 
dengan organisasi pilihan mereka sendiri; 

(4) Hak pekerja dan pengusaha untuk membuat anggaran dasar dan 
peraturan mereka, secara bebas memilih wakil-wakilnya dan 
mengelola administrasi dan aktifitas mereka; 

(5) Pengakuan dan perlindungan atas hak mogok; 
(6) hak serikat pekerja untuk mendirikan federasi dan konfederasi 

serta berafiliasi dengan organisasi internasional; dan 
(7) Hak untuk mendapatkan perlindungan atas pembubaran atau 

pelarangan dari penguasa yang berwenang 
 
Konvensi ILO No. 98 (1949): 
 

(1) Hak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminasi anti 
serikat pekerja; 

(2) Hak atas perlindungan terhadap tindakan campur tangan; dan 
(3) Hak untuk mempromosikan perundingan bersama. 

 
Pada level nasional, hak atas pekerjaan dan kewajiban negara untuk 
menjamin pemulihan hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud dalam 
Kovenan Internasional di atas, telah dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat 
(2) UUD 1945, dan dijabarkan dalam undang-undang organik, yaitu 
Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-
undang No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Sedangkan jaminan dan perlindungan prinsip kebebasan 
berserikat telah pula diimplementasikan dengan diberlakukannya 
UU.21/2000 tentang serikat Pekerja dan Undang-undang No.39/1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
 
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Ketentuan ini merupakan landasan konstitusi setiap warga negara 
Indonesia yang sekaligus menjadi tanggungjawab negara (pemerintah) 
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi 
dan mewujudkan hak tersebut. Langkah-langkah tersebut salah 
satunya dilakukan dengan melegalisasi dan memberlakukan UU 
No.13/2003. Bagian Umum dari Penjelasan undang-undang ini 
menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian 
integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta 
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, dan merata, 
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baik materil dan sprituil. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur 
sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan 
mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat bersamaan 
dapat mewujudkan kondisi yang kondusif pembangunan dunia usaha. 
Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip yang berkenaan dengan 
pembinaan hubungan industrial, perlindungan pekerja, dan 
pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial. 
 
Prinsip pembinaan hubungan industrial diuraikan lebih lanjut dalam 
ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan 
pengusaha. Dimana hubungan kerja tersebut dapat dilakukan melalui 
perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) atau perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dengan 
berdasarkan pada: jangka waktu, atau selesainya pekerjaan tertentu. 
Selanjutnya hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak dibuat 
untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali atau 
sementara sifatnya; pekerjanaan yang diperkirakan penyelesaiannya 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat 
musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 
atau penjajakan. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dibuat 
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Hubungan kerja yang dibuat 
berdasarkan perjanjian waktu tertentu dapat diadakan untuk jangka 
waktu maksimal 2 tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka 
waktu maksimal 1 tahun. Untuk selanjutnya terhadap perjanjian ini 
dapat dibuat pembaharuan perjanjian. Pengakhiran hubungan kerja 
yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu secara sepihak 
mewajibkan pihak yang menghentikan atau memutus perjanjian 
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja 
hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian. 
 
Ketentuan lainnya adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK). Pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan Pemerintah 
dengan segala upaya harus mengusahakan jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja. PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat 
pekerja atau dengan pekerja. Pemutusan hubungan  kerja hanya dapat 
dilaksanakan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan. Pengusaha dilarang 
melakukan PHK karena alasan pekerja mendirikan, menjadi anggota 
dan/atau pengurus serikat buruh, atau pekerja mengadukan pengusaha 
kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang 
melakukan tindak pidana kejahatan. 
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Perlindungan pekerja dijabarkan dalam beberapa ketentuan yang 
mengatur perihal antara lain: waktu kerja, dan pengupahan. 
Ketentuan waktu kerja meliputi 7 jam 1 hari,dan 40 jam 1 minggu 
untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 
minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja  melebihi waktu kerja tersebut harus dengan 
persetujuan pekerja, dan waktu kerja lembur dilakukan paling banyak 
3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha 
berkewajiban membayar upah lembur. Pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, yang meliputi antara 
lain penetapan upah minimum berdasarkan wilayah 
propinsi/kabupaten/kota, dan sektor usaha. Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah. 
 
Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial 
dilaksanakan melalui pengakuan dan perlindungan terhadap serikat 
pekerja, organisasi perusahaan serta kewajiban pembuatan peraturan 
perusahaan dan penciptaan lembaga penyelesaian perselisihan. Setiap 
pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. 
Serikat pekerja berhak mengelola keuangan organisasi secara mandiri. 
Pengusaha diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama yang mengatur hak dan kewajiban pekerja 
maupun pengusaha. Penciptaan lembaga dilakukan dengan 
menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui bipartit dan 
lembaga penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam UU 
No.2/2004. Pembinaan sarana hubungan industrial lainnya adalah 
pengakuan dan perlindungan kepada pekerja atas hak mogok yang 
dilaksanakan melalui prosedur tertentu. 
 
Upaya pemulihan hak-hak pekerja dimaksudkan sebagai sarana yang 
disediakan oleh hukum bagi pekerja yang merasa hak-haknya telah 
dilanggar oleh pengusaha. Sarana ini pada saat ini telah diakomodir 
dalam UU No.22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, 
yang pada tanggal 14 Januari 2006 akan dicabut dengan 
diberlakukannya UU No.2/2004. Pada dasarnya mekanisme 
penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kedua undang-undang 
tersebut sedikit berbeda, dimana UU No.2/2004 menyediakan dan 
mengakomodir penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 
beberapa lembaga penyelesaian – yang sebelumnya tidak 
dipakai/dikenal dalam UU No.22/1057, yaitu: Mediasi, Konsiliasi, dan 
Pengadilan Hubungan Industrial. 
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Secara garis besar UU No.2/2004 memberikan harapan yang lebih 
baik bagi setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja 
dan pengusaha dengan membuat: pembatasan jangka waktu 
penyelesaian di masing-masing lembaga yang ada, pembagian jenis 
perselisihan dan prosedur penanganan perselisihan oleh masing-
masing lembaga, pemberian sanksi bagi pejabat lembaga penyelesaian 
perselisihan, bentuk pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat, 
beracara tanpa biaya, dan pemberian kewenangan kepada serikat 
pekerja untuk bertindak sebagai kuasa dan membela kepentingan 
anggotanya di sidang Pengadilan Hubungan Industrial. 
 
Namun harapan tersebut jelas harus dibuktikan sejalan dengan 
diberlakukannya undang-undang itu nantinya. Mengingat meskipun 
belum berlaku, UU No 2/2004 masih menyimpan potensi masalah 
yang dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang ada. Potensi masalah dimaksud akan 
diuraikan pada bagian bawah dari tulisan ini. 
 
Kebebasan berserikat sebagai hak dasar pekerja yang bersifat universal 
dan diakui dalam ketentuan hukum internasional. Pada tingkatan 
nasional hak ini dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Penjabaran 
lebih lanjut dari perlindungan hak berserikat ini dilegalisasi dalam UU 
No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.21/2000 tentang 
Serikat Pekerja menjamin dan memberikan perlindungan bagi pekerja 
untuk membentuk dan menjadi serikat pekerja, serta mengakui serikat 
pekerja sebagai badan otonom yang dapat mengorganisir dirinya 
sendiri, dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya. 
 
Perlindungan kebebasan berserikat dan serikat pekerja secara jelas 
diatur dalam undang-undang ini dengan melarang siapapun yang 
menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau 
tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menajadi pengurus, 
menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan 
atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara: 
 

(a) Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan 
sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 

(b) Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; 
(c) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; atau 
(d) Melakukan kempanye anti pembentukan serikat pekerja. 
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Pelanggaran atas ketentuan ini merupakan tindak kejahatan dan 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling 
lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan 
paling banyak Rp.500.000.000. Wewenang penyidikan terhadap 
tindak pidana ini dilakukan oleh Polri atau pejabat sipil tertentu di 
lingkungan instansi Pemerintah. 
 
 
Perwujudan Hak Dalam Aspek Pragmatis 
 
Pada paparan pragmatis implementasi hak-hak pekerja yang dijamin 
dalam ketentuan hukum yang berlaku tidak berjalan dengan 
semestinya. Mengenai hal ini diuraikan sebagai berikut: 
 
 
Hak Atas Pekerjaan 
 
Pemenuhan hak atas pekerjaan direduksi oleh UU No 13/2003 dengan 
menciptakan hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian waktu 
tertentu (kontrak). Hubungan kerja dalam bentuk kontrak ini pada 
prakteknya melemahkan posisi pekerja dalam memperjuangkan hak-
haknya. Pekerja dihadapkan pada kondisi yang tidak bebas untuk 
memperjuangkan kepentingannya, dan cenderung menerima pekerjaan 
sesuai keinginan sepihak dari pengusaha. Kondisi ini menjadi rentan 
bagi pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja. 
 
Pada prakteknya hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu 
tertentu yang dibuat oleh pengusaha melanggar ketentuan hukum 
yang ada. Hal ini timbul sebagai akibat ketidakjelasan dan adanya 
multitafsir terhadap istilah: pekerjaan yang bersifat musiman, 
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
Perjanjian kerja wakru tertentu (kontrak) masih banyak 
digunakan/dipakai oleh pengusaha untuk mempekerjakan pekerja di 
pekerjaan-pekerjaan yang menjadi usaha inti (core) perusahaan.  
 
Bentuk hubungan kerja kontrak ini pulalah menjadi motivator dari 
terselenggaranya kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyedia jasa pekerja. Hubungan hukum yang terjadi bukan antara 
pekerja dengan perusahaan pemberi kerja, melainkan antara pekerja 
dengan perusahaan penyedia jasa kerja. Pada praktiknya pekerja yang 
bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja mendapatkan dan 
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menerima hak-hak yang lebih rendah dari kondisi yang diterima oleh 
pekerja pada perusahaan pemberi kerja. 
 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha lebih 
banyak bersifat sepihak tanpa mempedulikan ketentuan hukum yang 
ada. Keadaan ini diperparah lagi dengan keterlibatan pemerintah yang 
cenderung melindungi kepentingan pengusaha. Selain itu pengenaan 
PHK sering dipakai oleh pengusaha sebagai “senjata” guna melawan 
perjuangan hak konstitusi yang dimiliki pekerja, yaitu hak mogok. 
 
Selanjutnya pemenuhan terhadap hak normatif pekerja yang berupa 
upah dan upah lembur hingga saat ini masih menjadi bagian dari 
setiap perselisihan hubungan industrial yang timbul dan dihadapi oleh 
pekerja dan pengusaha. Kewajiban pemberian upah minimum hingga 
saat ini masih belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh sebagian 
pengusaha. 
 
Penentuan tingkat upah minimum dirasakan selama ini tidak pernah 
mengakomodir kepentingan pekerja. Hal ini terjadi karena adanya 
perbedaan dari dasar-dasar perhitungan standar hidup minimum yang 
dilakukan dewan pengupahan. 
 
 
Upaya Pemulihan Hak Pekerja 
 
Upaya pemulihan hak pekerja yang diatur dalam UU No 2/2004 
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif 
mempunyai kualitas lebih baik dari ketentuan sebelumnya. Kualitas 
tersebut akan diuji pasca berlakunya undang-undang ini pada tanggal 
14 Januari 2006 nantinya. Namun saat ini dapat diidentifikasi 
beberapa hal yang saat ini dan nantinya berpotensi menimbulkan 
masalah serta dapat menghambat mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang ada, yaitu antara lain: 
 

(1) Pembentukan dan penentuan pejabat dari masing-masing 
lembaga penyelesaian seperti: Mediator, Konsiliator, Arbiter 
dan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial yang 
tidak terbuka dan dipulikasi. Hal ini membuka kesempatan 
bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kolusi dengan 
mengesampingkan faktor kualitas individu dan mereduksi 
pengawasan dari stakeholder. 

(2) Adanya lembaga Pengadilan Hubungan Industrial justru 
mengindividualisasi perselisihan hubungan industrial serta 
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melanggar prinsip kolektifitas dalam penyelesaian perselisihan. 
Mekanisme penyelesaian ini melepaskan prinsip penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial sebagai urusan publik yang 
menjadi tanggungjawab negara. 

(3) Limitasi waktu dalam penyelesaian perselisihan pada tiap 
tingkatan lembaga tidak mempunyai kekuatan sanksi hukum 
mengikat apabila dilanggar. 

(4) Pembebasan biaya berperkara terhadap gugatan yang bernilai 
dibawah Rp150.000.000, justru akan melemahkan posisi 
pekerja/serikat pekerja dalam memperjuangkan kepentingan di 
lembaga peradilan. Ketentuan ini akan memecah pekerja dalam 
kelompok-kelompok kecil untuk memperjuangkan kepentingan 
yang sama, dimana dalam praktek beracara di pengadilan hal 
ini dapat menyulitkan pekerja/serikat pekerja dalam menuntut 
hak-haknya. Fakta yang banyak terjadi adalah gugatan yang 
diajukan oleh pekerja/serikat pekerja bersifat kolektif dengan 
melibatkan massa yang banyak.  

(5) Tidak adanya pengaturan mengenai pengawasan dan kekuatan 
yang dapat memaksa terhadap pelaksanaan putusan/eksekusi 
dari masing-masing lembaga penyelesaian yang ada. 
Pengalaman menunjukan bahwa pekerja/serikat pekerja 
mengalami kesulitan mengajukan pelaksanaan eksekusi atas 
putusan pengadilan selain karena alasan biaya dan komitmen 
yang lemah dari lembaga peradilan sendiri dalam melindungi 
kepentingan pekerja/serikat pekerja. 

(6) Masih banyaknya peraturan pelaksanaan yang belum dibuat 
dan diterbitkan berkenaan dengan persiapan sarana dan 
prasarana pembentukan lembaga peradilan, serta pelaksanaan 
dari ketentuan Pasal 98 (pemeriksaan dengan acara cepat) dan 
pasal 108 (kewenangan Ketua Pengadilan dalam mengeluarkan 
putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada 
banding atau kasasi). 

 
 
Hak Berserikat 
 
Hak berserikat sebagai hak dasar pekerja yang secara konstitusi 
negara. Negara berkewajiban dan bertanggujawab untuk menegakkan 
dan memberikan perlindungan atas hak ini. Meskipun hak ini telah 
diakomodir dan diatur dalam ketentuan undang-undang organik serta 
secara sosiologis mengikat, namun pada level pragmatis ketentuan 
tersebut tidak berjalan secara efektif.  
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Secara normatif pelanggaran atas kebebasan berserikat dapat 
digolongkan sebagai tindak pidana. Mengenai hal ini menarik disimak 
laporan pelanggaran kebebasan berserikat oleh Konfederasi Serikat 
Buruh Sejahtera (KSBSI), bahwa pelanggaran tersebut dialami oleh 
KSBSI di 45 perusahaan (nasional dan multinasinal) dengan jumlah 
korban sebanyak 1.418 orang.  
 
Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa dapat diidentifikasi pelaku 
tindak pidana ini dilakukan oleh: Pemerintah, Pengusaha, Polisi dan 
TNI, Organisasi Pemuda (preman), Pemuka Masyarakat Adat, dan 
Serikat Pekerja itu sendiri. Adapun modus operandi tindak pidana 
kebebasan berserikat yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, 
yaitu sebagai berikut: 
 

•  Pengusaha: mutasi, demosi, kriminalisasi, mendirikan serikat 
pekerja tandingan, hingga pemutusan hubungan kerja. 

•  Pemerintah: melakukan diskriminasi, memberikan izin PHK, 
tidak melakukan penyidikan, atau setidak-tidaknya melakukan 
pembiaran  tindak pidana kebebasan berserikat. 

•  Polisi: melakukan penagkapan dan penahanan pengurus serikat 
pekerja, melarang tenaga keamanan perusahaan menjadi 
anggota serikat, menuduh serikat pekerja ilegal, membiarkan 
terjadinya tindak kekerasan terhadap pengurus serikat, atau 
tidak melayani pengaduan adanya tindak pidana yang 
dilaporkan oleh pekerja/serikat pekerja. 

•  TNI: menjabat sebagai tenaga keamanan di perusahaan dan 
mewakili perusahaan untuk berunding dengan serikat pekerja, 
serta hadir pada setiap pertemuan bipartit. Setidak-tidaknya 
melakukan intimidasi secara psikis terhadap pekerja/serikat 
pekerja. 

•  Organisasi Pemuda (preman): membubarkan kegiatan 
(pendidikan) yang dilakukan oleh serikat pekerja, mengusir dan 
melakukan ancaman fisik terhadap pengurus serikat pekerja, 
atau menurunkan plang nama serikat pekerja yang ada di 
perusahaan.  

•  Pemuka Masyarakat Adat: membela kepentingan pengusaha 
dengan membuat tuduhan kegiatan serikat pekerja telah 
menciptakan instabilitas di daerahnya. 

•  Serikat Pekerja: memperjuangkan kepentingan pengusaha 
dengan menciptakan konflik horisontal dengan serikat pekerja 
lainnya.  
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Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat yang terjadi lebih tertuju 
pada ketidak mampuan Pemerintah dalam melakukan penegakan 
hukum (law enforcement). Selain itu perjuangan dan penegakan 
kebebasan berserikat yang dilakukan oleh pekerja/serikat pekerja tidak 
sepenuhnya mendapat dukungan dari lembaga-lembaga yang 
berkompeten di bidang perjuangan hak-hak pekerja, seperti; Komnas 
HAM RI dan International Labour Organisation (ILO). 
 
 
Refleksi Kebijakan Perburuhan di Indonesia 
 
Kebijakan perburuhan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 
kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan 
ekonomi yang ada mengarah pada tujuan pemenuhan investasi di 
dalam negeri. Guna mencapai tujuan tersebut kebijakan Pemerintah di 
bidang ketenagakerjaan cenderung pro dan melindungi kepentingan 
pengusaha. Hal ini merupakan refleksi dari “pertentangan” antara 
kepentingan kapitalis dan sosialis, antara pengusaha dan pekerja. Oleh 
sebab itu pada masa ke depan permasalahan ketenagakerjaan di 
Indonesia tidak akan pernah selesai, dan bahkan secara kuantitas akan 
meningkat. Hingga saat ini kondisi tersebut diperparah karena 
ketidakberpihakan Pemerintah kepada pekerja/serikat pekerja, dan 
lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah itu 
sendiri. 
 
 
Rekomendasi YLBHI di Bidang Perburuhan 
 
Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, YLBHI melakukan 
merekomendasikan dan memprioritaskan kerja-kerja sebagai berikut: 
 

(1) Melakukan advokasi dan pembelaan hak-hak pekerja 
sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Medorong setiap aktivitas yang memperjuangkan pemenuhan 
hak-hak pekerja/serikat pekerja. 

(3) Meningkatkan kualitas pekerja/serikat pekerja sesuai dengan 
kompetensi dan perjuangan YLBHI. 

(4) Melakukan monitoring dan mengkritisasi setiap kebijakan 
Pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan melakukan 
pengawasan terhadap putusan yang diberikan oleh setiap 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
ada. 
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(5) Advokasi dan kampanye nasional hak berserikat dan kebebasan 
berserikat. 

(6) Mendesak dan menuntut Pemerintah untuk mengoptimalkan 
peran dan fungsi pengawasan.  
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Catatan Reflektif: 
Intervensi Negara Sebagai Biang Utama Pelanggaran 

Kebebasan Menganut Agama dan Kepercayaan 
 
 
 
Hak-hak sipil dan politik biasa disebut sebagai negative rights, yaitu 
yang dalam pelaksanaannya menghendaki partisipasi minimal dari 
negara. Untuk pemenuhan hak-hak sipil dan politik, negara 
disyaratkan tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan warganya 
(kebebasan berekspresi, berpikir, menganut kepercayaan, berkumpul, 
berorganisasi, bebas dari penyiksaan, bebas dari perlakuan 
diskriminatif, bebas dari penangkapan dan tindakan sewenang-
wenang yang bertentangan dengan hukum). Hal ini berbeda dengan 
hak-hak ekonomi dan sosial budaya yang pemenuhannya justru 
dibebankan pada negara. 
 
Perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik diatur dalam sebuah 
kovenan internasional yaitu International Covenant on Civil and 
Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan 
politik). Kovenan ini adalah instrumen hak asasi manusia 
internasional yang amat penting.  
 
Di bulan September 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah 
setuju meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan 
politik. Ratifikasi ini adalah satu kemajuan dalam perlindungan dan 
penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam 
bidang hak-hak sipil dan politik. Kovenan ini memberikan amanat 
pada negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan 
politik, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut: 

 
“(N)egara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan 
menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang 
berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa 
pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, 
kelahiran atau status lainnya”. 

 
Konsekuensi lain dari ratifikasi adalah kewajiban negara untuk 
menyesuaikan aturan perundang-undangan dengan semangat 
perlindungan hak-hak sipil dan politik yang terkandung dalam 
mukadimah dan pasal-pasal kovenan ini. Hal tersebut diatur dalam 
pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:  

 



Laporan YLBHI No.11, Desember 2005 

 19

“(a)pabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau 
kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji 
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses 
konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk 
menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang 
diperlukan untuk memberlakuka hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”. 

 
Namun demikian, ada yang tersisa yang mesti terus diperjuangkan. 
Indonesia masih belum berniat meratifikasi dua Optional Protocol 
dalam ICCPR yang sama penting, yaitu Optional Protocol I mengenai 
mekanisme pengajuan pemulihan hak secara individual bagi korban 
pelanggaran HAM dan Optional Protocol II mengenai penghapusan 
hukuman mati.  
 
Amandemen UUD 1945 memberikan landasan yang lebih kokoh 
terhadap jaminan perlindungan terhadap kebebasan sipil (civil 
liberties). Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan 
hasil amandemen II, 18 Agustus 2000, terdapat pasal-pasal yang 
secara eksplisit dan tegas mengatur tentang kebebasan sipil dan 
politik. UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur 
mengenai kebebasan sipil ini. 
 
Perlindungan dalam kerangka yuridis formil adalah salah satu 
indikator dari kebebasan sipil. Namun demikian, hal itu bukanlah 
satu-satunya tolok ukur. Lebih penting dari hal tersebut adalah sejauh 
mana kebebasan sipil hadir dalam kenyataan kehidupan di negara ini. 
 
Sepanjang tahun 2005 kita menyaksikan dan mencatat peristiwa-
peristiwa yang mencuat terkait dengan pelanggaran kebebasan sipil. 
Dalam refleksi akhir tahun 2005 Yayasan LBH Indonesia, sorotan 
utama kami adalah pelanggaran kebebasan menganut agama dan 
kepercayaan (freedom of religion and belief). Tentu saja ini tidak serta 
merta mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran hak-hak sipil dan 
politik lainnya.  
 
Sejak awal hingga penghujung tahun ini, kasus-kasus pelanggaran 
kebebasan beragama terjadi tak kunjung henti sehingga kerap menjadi 
tajuk pemberitaan media massa (Lihat data-data pada bagian 
Lampiran). 
 
Akar masalah kasus penutupan gereja-gereja adalah intervensi negara 
yang berlebihan, yaitu dengan masih diberlakukannya Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
No 01/BER/mdn-mag/1969 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas 
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aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran 
pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama. SKB ini substansinya 
sangat diskriminatif dan menghambat umat beragama non-mayoritas 
menjalankan agama dan kepercayaannya dengan mempersulit 
pendirian fasilitas-fasilitas peribadatan. Lebih jauh, SKB ini telah 
dijadikan dasar pembenar sekelompok umat beragama untuk 
melakukan intimidasi, teror, dan tindak-tindak kekerasan terhadap 
umat beragama lain. Kasus penutupan gereja-gereja seharusnya tidak 
berlarut apabila pemerintah melepaskan intervensi nya dengan 
mencabut SKB tersebut dan bertindak tegas terhadap kelompok-
kelompok yang mengadopsi cara-cara kekerasan untuk mewujudkan 
tujuannya. 
 
Dalam kasus Ahmadiyah, organisasi ini pernah mendapat ijin legal 
dari pemerintah sebagai organisasi sosial. Pada tahun 1953 mereka 
mendapat legalitas sebagai badan hukum. Pada tahun 2003 mereka 
mendapat ijin sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat 
Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. 
Dalam perkembangannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengeluarkan fatwa sesat (heretic) untuk aliran Ahmadiyah Qadian 
yang berkembang di Indonesia pada tahun 1980. Fatwa tersebut 
dipertegas dengan surat edaran dari Departemen Agama tahun 1984 
yang mempertegas pelarangan ajaran Ahmadiyah. Usai peristiwa 
penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Parung, Bogor, MUI 
kembali mengeluarkan fatwa sesat dan haram bagi Ahmadiyah dalam 
Musyawarah Nasional MUI ke-7. Seharusnya MUI dan Departemen 
Agama berhenti menerbitkan fatwa, keputusan, edaran karena selama 
ini dipakai sebagai license to kill. 
 
Dalam kasus Madi, masyarakat adat (indigenous people) harus 
diberikan perlindungan sekaligus kebebasan untuk melestarikan dan 
mengembangkan budaya, tradisi, dan kepercayaannya. Fenomena 
perlawanan warga sipil di Salena adalah pelajaran berharga bagi 
aparat kepolisian agar selanjutnya lebih peka melihat kondisi sosial 
masyarakat dalam setiap perencanaan operasionalnya. Konflik 
kekerasan vertikal antara polisi sebagai aparat keamanan dan warga 
sipil kerap terjadi sebab polisi lebih cenderung memilih pendekatan 
kekerasan (violence approach). 
 
Kasus Lia Aminuddin (Komunitas Eden) di penghujung tahun 
melengkapi catatan panjang pelanggaran kebebasan menganut agama 
dan kepercayaan. Pasal 156 KUHP jelas bertentangan dengan UUD 
1945 Pasal 29 Ayat (2): 
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“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 

 
Pasal 28-E ayat (2):  

 
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”. 
 

Juga bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik Pasal 18 Ayat(1): 

 
“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. 
Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan 
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk 
menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, 
pengamalan, dan pengajaran.” 

 
Langkah maju pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak sipil 
warga negaranya melalui ratifikasi kovenan internasional tentang hak-
hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political 
Rights) masih perlu diikuti di tingkat pelaksanaan operasional. 
Namun masih menjadi catatan kami bahwa negara belum konsisten 
menjalankan ratifikasi tersebut dengan masih melakukan intervensi, 
bahkan melakukan kekerasan (state violence) terhadap kebebasan 
warga untuk menganut agama dan kepercayaan. Selain itu kami 
melihat bahwa negara belum menjalankan kewajibannya untuk 
menjamin perlindungan terhadap beragama dan kepercayaan tersebut, 
karena masih terjadi pembiaran terhadap kekerasan, intimidasi 
maupun teror terhadap umat beragama dan penganut kepercayaan 
yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. 
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Catatan Reflektif  

Sektor Pertanian dan Pertanahan 
 
 
 
 
Pernyataan Soesilo Bambang Yudhoyono akan melakukan revitalisasi 
pertanian sama sekali tidak tergambar dari program dan realisasi  
kerja pemerintah. Tahun 2005 dibuka dengan isu dicabutnya subsidi 
pupuk, berlanjut dengan kelangkaan gas untuk pabrik pupuk, Perpres 
No.36 tahun 2005, pencabutan subsidi BBM, pengesahan UU Sumber 
Daya Air, kebijakan impor beras dan gula.  
 
Bahaya lain sektor pertanian kita adalah pasar bebas. Legalitas untuk 
leberalisasi pertanian ini adalah dengan masuknya Indonesia dalam 
Agreement on Agriculture (AoA) 1990. Tujuan dari perjanjian ini 
adalah memotong semua tarif dan hambatan impor perdagangan 
produk pertanian antar negara. Otomatis produk dalam negeri harus 
bersaing dengan hasil pertanian dari luar. Persoalannya adalah, 
persaingan ini menjadi tidak adil ketika produk pertanian yang masuk 
ke Indonesia adalah hasil proteksi dan di subsidi negara asalnya.  
 
Sebaliknya pertanian Indonesia perlahan subsidi dihapuskan. Tapi 
dalam pelaksanannyapun tidak terintegrasi dan dieksekusi dengan 
baik. Seperti isu pencabutan subsidi pupuk pada awal tahun 2005, 
sebelum peraturan tersebut diberlakukan, pada pedangan dan 
spekulan memanfaatkannya dengan mempermainkan harga dan stok 
pupuk. Alhasil pada saat dibutuhkan, pupuk tersebut hilang di 
pasaran, kalaupun ada harganya jauh di luar jangkauan petani. Dalam 
kesempatan lain Menko ekonomi Abu Rizal Bakrie, menyatakan tidak 
akan menambah subsidi untuk pupuk dengan alasan anggaran yang 
terbatas. Di sisi lain Mentan Anton Priyantono mengusulkan kenaikan 
subsidi  pupuk dari 1,3 trilyun menjadi 1,6 trilyun yang disesuaikan 
dengan harga pasar dan kebutuhan petani.   
 
Kontradiksi lainnya dari program pemerintah adalah pengentasan 
kemiskinan. Menurut data BAPPENAS tahun 2003, 70%-80% 
penduduk miskin itu ada di sektor pertanian. Dengan dicabutnya 
subsidi pertanian, program pengentasan kemiskinan sudah tidak ada 
artinya lagi. Jika kondisi ini terus berlanjut, semakin sulit buat 
Indonesia mengejar ketertinggalan. Jika rata-rata pertumbuhan 
ekonomi Indonesia hanya lima persen per tahun, baru pada tahun 
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2035 pendapatan per kapita rakyat Indonesia akan sama dengan 
pendapatan per kapita rakyat Malaysia di tahun 2002, yaitu US$ 
3.540. Untuk bisa sama dengan pendapatan per kapita rakyat Korea 
Selatan tahun 2002 sebesar US$ 9.930 per tahun, Indonesia baru 
mencapainya pada tahun 2056. 
 
Dampak dari pencabutan subsidi tidak sesederhana yang dibayangkan. 
Artinya pencabutan subsidi otomatis berkurangnya tingkat 
kesejahteraan dan kualitas hidup. Seperti efek domino, maka akan 
berdampak  pada kesehatan, pendidikan dan produktivitas 
masyarakat tani. Di beberapa daerah seperti Papua, NTB, NTT, NTB, 
Kalteng, Kaltim, Jatim, Sulteng dan Jawa Barat serta Banten  penyakit 
akibat busung lapar akibat kurang makan dan gizi semuanya berada 
di daerah pertanian. Penanganan kasus inipun tidak menyentuh akar 
persoalan. Bantuan obat-obatan dan makanan hanya bersifat 
sementara dan tidak memecahkan masalah. Masalah sebenarnya 
adalah kemiskinan dipedesaan yang identik dengan pertanian. Untuk 
pola pendekatan dan penyelesaian masalah tidak bisa hanya melalui 
pendekatan sosial dan  kesehatan, tapi juga menyangkut soal ekonomi. 
Pemerintah telah meremehkan keberadaan sektor pertanian.  
 
Secara keseluruhan sektor pertanian menyumbang 95% kebutuhan 
pangan dalam negeri. Menurut data BAPPENAS, pertanian menyerap 
46,6% angkatan kerja. Pada periode yang sama, penyerapan tenaga 
kerja sektor pertanian diproyeksikan meningkat dari 41,3 juta orang 
pada`tahun 2005 menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2009. 
Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2005 sedikit 
lebih besar dibanding tahun 2004 yang hanya mencapai 39 juta orang. 
Kesempatan kerja yang diciptakan sektor pertanian pada tahun 2009 
sebesar 97,47 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian 
umum (pertanian, kehutanan dan perikanan) adalah 42,19 persen dari 
target kesempatan kerja nasional (Laporan Departemen Pertanian, 
2005). Target kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 
terjadi pertumbuhan 6,01 persen hingga 6,49 persen di bidang 
perkebunan, yang sasarannya peningkatan produktivitas tanaman dari 
68 persen jadi 75 persen. Penerimaan devisa dari US$ 5,2 miliar  
menjadi US$ 9 miliar, pendapatan petani dari 864 dollar AS per 
kepala keluarga per tahun menjadi 1.500 dollar AS.  
 
Dengan menganaktirikan sektor pertanian,  bisa berakibat fatal 
terhadap upaya ketahanan pangan nasional, hilangnya peluang 
penciptaan jutaan lapangan kerja, dan gagalnya peningkatan ekspor 
nonmigas dari komoditas pangan maupun agroindustri. Untuk 
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menghindari terjadinya hal itu, pemerintah sebaiknya tetap konsisten 
memenuhi janjinya memajukan sektor pertanian dengan cara 
memberikan keberpihakan yang jelas, termasuk mempertahankan 
subsidi pupuk bagi petani dan bukan membuat hal yang sebaliknya. 
 
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk 
dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan. 
Kemajuan sektor pertanian akan memberikan kontribusi besar dalam 
penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan. Demikian 
pula, basis bagi partisipasi petani untuk melakukan perencanaan dan 
pengawasan pembangunan pertanian harus dibangun, sehingga petani 
mampu mengaktualisasikan kegiatan usaha taninya secara optimal 
untuk menunjang pertumbuhan pendapatannya. Hasil-hasil 
pembangunan harus terdistribusi merata antar sektor, antar subsektor 
dalam sektor pertanian dan antar lapisan masyarakat agar tidak ada 
lagi lapisan masyarakat yang tertinggal dan pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan meningkat.  Dengan target PDB sektor pertanian 
seperti di atas, maka total investasi yang dibutuhkan sektor pertanian 
adalah sebesar Rp 77,07 dengan rata-rata Rp 14,40 trilyun per tahun. 
Kebutuhan investasi menurut subsektor adalah subsektor tanaman 
pangan Rp 30,05 trilyun dengan rara-rata Rp 5,08 trilyun per tahun; 
hortikultura Rp 9,92 trilyun dengan rata-rata Rp 1,98 trilyun per 
tahun; perkebunan Rp 20,52 trilyun dengan rata-rata Rp 4,10 trilyun 
per tahun dan peternakan Rp 16,12 trilyun dengan rata-rata Rp 3,22 
trilyun per tahun (Laporan Departemen Pertanian, 2005).  
 
Persoalan lain adalah tidak adanya kontrol terhadap lahan. Peralihan 
fungsi dan guna lahan petanian, seperti contoh dalam kurun waktu 10 
tahun menurun dari 8,4 juta hetar menjadi 7,9 jta hektar. Jadi rencana 
pemerintah untuk menambah luas lahan pertanian dari 2005-2025 
sebanyak 32,5juta hektar akan menghadapi banyak sekali persoalan, 
jika dalam pelaksanaanya tidak melibatkan masyarakat. Selama ini, 
konflik lahan pertanian mendominasi persoalan tanah di semua 
daerah. Konflik tersebut tidak hanya antara masyarakat dengan 
negara tapi juga masyarakat dengan pengusaha.  Perluasan lahan 
tersebut paralel dengan pertambahan penduduk. Tapi persoalannya, 
perluasan lahan tersebut tidak akan mencapai sasaran, dalam arti 
mensejahterakan masyarakat,  peruntukan dan kegunaan lahan tidak 
dari awal direncanakan dengan baik. Justru kemudian akan menjadi 
persoalan baru. 
 
Dalam tahun ini juga pemerintah Indonesia, mengeluarkan kebijakan 
yang tidak populis sama sekali, dengan Perpres No.36/2005. 
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Sayangnya kebijakan tersebut didasari atas desakan negara donor 
lewat Infrastructure Summit. Dengan iming-iming bantuan keuangan, 
teknologi dan lainnya itu, negara donor telah memindahkan persoalan 
ekonomi dalam negeri mereka ke dunia ketiga, termasuk Indonesia. 
Menurut John Perkins, “bantuan” negara donor itu sangat 
memberatkan negara berkembang. Dari US$ 100 utang yang diberikan 
negara donor, yang direalisasikan hanya US$ 3, sedangkan US$ 75 
langsung menjadi keuntungan negara donatur.   
 
Salah satu cara mudah “menipu” negara ketiga adalah dengan 
retorika pembangunan dengan segala keuntungan dan dampak positif 
yang akan dinikmati masyarakat. Jadi dalam hal ini, infrastructure 
smmit tersebut lebih menguntungkan pemodal dan pengusaha. 
Adapun hasil pertemuan tersebut tidak meyentuh sama sekali 
kebutuhan kepentingan langsung masyarakat. Konsekuensinya adalah 
pemerintah harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Kembali 
dalam hal ini betapa negara tidak berdaya menghadapi donatur. 
Masalah lain dalam hal ini adalah perpres tersebut  tidak 
menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia. Alasan untuk 
memudahkan proses pembangunan, telah mengorbankan prinsip, 
bahwa pembangunan untuk kemakmuran masyarakat seperti yang 
diamanatkan oleh UUD. 
 
Dari sejarah perjuangan bangsa, pengusiran penjajah dan proses 
kemerdekaan salah satu motivasi merdeka adalah persoalan 
kedaulatan atas tanah. Hal ini tidaklah sederhana, keterikatan 
seseorang atau kelompok masyarakat atas tanahnya adalah sejarah 
panjang eksistensi dan pengakuan atas keberadaan seseorang atau 
kaum. Artinya ketika seseorang atau sebuah kaum yang kehilangan 
hak atas tanahnya, eksistensi dan pengakuan atas keberadaannya  
akan dipertanyakan. Kritik lainnya adalah perpres tersebut lebih 
buruk dibanding era Orde baru. Proses pengambilalihan lahan dalam 
perpres ini, sangat mengusik rasa keadilan dan kedaulatan rakyat atas 
tanahnya.  
 
Sekali lagi negara mengunakan pendekatan kekuasaan. Karena secara 
teknis, prosedur yang ditawarkan akan memakan waktu lama, 
sementara proses itu berlangsung, pemerintah bisa menggunakan jalan 
pintas dengan langsung menyerahkannya ke pengadilan, jika tiadk 
terjadi kesepakatan. Protes DPR, LSM dan kelompok masyarakat 
tidak menjadi pertimbangan pemerintah. Pemerintah lebih memilih 
untuk ‘berteman’ dan mendengar modal dan kontraktor asing.  
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Persoalan perpres belum selesai, pemerintah mengeluarkan peraturan 
pencabutan subsidi BBM. Pencabutan subsidi tersebut merupakan 
konsekuensi dari kesepakatan dengan IMF. Kalau di bandingkan 
dengan negara lain seperti Brasil, Argentina, Thailand yang juga 
dilanda krisis tahun 1998, Indonesia termasuk yang paling lemah 
menghadapi tuntutan lembaga donor internasional. Dana hasil 
pemotongan subsidi yang diberikan secara langsung kepada 
masyarakat, sungguh sulit dianggap dapat meringankan dan 
membantu masyarakat untuk jangka panjang. Kenaikan BBM 
otomatis akan menaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Melihat 
dari jumlah bantuan yang diberikan, tidak seimbang dengan kenaikan 
harga kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut hanya dapat 
dikonsumsi, artinya kalau diharapkan akan berdampak panjang 
kemakmuran masyarakat, dalam arti dana tersebut bisa diinvestasikan 
atau usaha  tidaklah mungkin sama sekali. Yang paling terpuruk 
akibat naiknya harga BBM adalah rakyat kecil dan miskin.  
 
Kembali di sini pemerintah tidak mampu membantah dan 
menegosiasikan kembali kesepakatan dengan para donatur. Dan 
sesungguhnya, pemerintahpun tidak siap dengan segala infrastruktur, 
regulasi dan perangkat lain untuk melindungi rakyat miskin dari 
dampak kenaikan harga BBM. Sikap malas, pragmatis dan instan dari 
pemerintah berdampak  ke segala bidang. Akibatnya laju inflasi dan 
kenaikan harga tidak bisa dicegah, termasuk dalam hal ini kenaikkan 
harga produk-produk pertanian.  
 
Untuk mensiasasi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti gula dan 
beras, jalan keluara yang ditempuh adalah dengan impor bahan 
kebutuhan pokok. Dan kembali solusi ini mengorbankan rakyat 
banyak, khususnya petani. Keputusan pemerintah, dalam hal ini 
pernyataan Wapres Yusuf Kalla, Menteri Pertanian dan Menteri 
Perdagangan, untuk tetap melakukan impor beras menunjukkan 
ketidakwarasan berpikir. Pemerintah tdak punya alasan yang kuat 
untuk tetap melakukan impor. Berdasarkan data statistik yang di 
keluarkan oleh BULOG beberapa waktu lang lalu, hasil produksi 
beras dalam musim panen tahun ini  53 juta ton, kalau dikurangi 
konsumsi maka masih terdapat surplus sebanyak 1,9 juta ton.  
 
Kontribusi pemerintah dalam hal pertanian praktis tidak berarti sama 
sekali. Dari segi produksi, masyarakat sudah punya mekanime sendiri, 
dalam arti apa yang mereka tanam dan kapan waktunya. Idealnya, 
pemerintah memberikan informasi dan pendidikan kepada petani 
untuk meningkatkan kemampuan teknis pertanian, sehingga terjadi 



Laporan YLBHI No.11, Desember 2005 

 27

peningkatan kualitas dan kuantitas. Salah satu faktor penyebab tidak 
bersaingnya harga produk pertanian kita adalah distribusi. DI samping 
itu akses terhadap pasar dan harga masih sangat terbatas. Artinya, 
sering kali setiap panen harga selalu jatuh dan merugikan petani. 
Keterbatasan terhadap informasi pasar, mengakibatkan petani 
semakin tidak berdaya dipermainkan pedaganng. Sama dengan 
industri kecil lainnya, lemahnya akses pasar, teknologi dan informasi 
nasib produsen sangat bergantung pada pedagang atau perantara.  
BULOG yang seharusnya berperan sebagai stabilisator dan pengatur 
distribusi dan harga, telah beralih menjadi lembaga yang kemudian 
juga ikut bermain dan mencari rente. 
 
Masih banyak persoalan pertanian lain yang tidak pernah mendapat 
perhatian dari pemerintah, disamping persoalan pupuk, tanah, harga, 
bibit yang selalu terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan. 
 
 
Rekomendasi 
 
Beberapa hal yang penting untuk dicatat di sini adalah: 
 

(1) Pemerintah tidak punya konsep dan orientasi yang jelas arah 
pembangunan ekonomi khususnya pertanian. 

(2) Pemerintah tidak konsisten, kontradiktif dan ambivalen dalam 
membuat kebijakan. 

(3) Pemerintah masih memandang sektor pertanian sebagai beban 
negara. 

 
Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan kebijakan: 
 

(1) Menempatkan sektor pertanian sebagai basis dan orientasi 
pengembangan, pertumbuhan ekonomi. 

(2) Kembali pada UUPA tahun 1960, sebagai basis reformasi 
agraria. 

(3) Mencabut Perpres No.36/2005. 
(4) Revisi kembali pencabutan subsidi BBM demi keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. 
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Catatan Reflektif 
Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia 

 
 
 
Dalam Refleksi Akhir Tahun 2005 ini, Program Perempuan dan Anak 
YLBHI telah menyoroti beberapa isu yang menjadi pokok-pokok 
permasalahan besar yang selalu dihadapi oleh perempuan dan anak di 
Indonesia dari tahun ke tahun. Pokok-pokok permasalahan tersebut 
antara lain adalah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
perdagangan perempuan dan anak, kondisi buruh migran perempuan 
serta akses pendidikan bagi perempuan dan anak. 
 
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang kerap kali menyerang kaum perempuan dan anak sebagai 
anggota dengan posisi yang tersubordinasi di dalam keluarga. Bentuk-
bentuk kekerasan di dalam keluarga biasanya berupa kekerasan fisik, 
seksual, psikologis, serta kekerasan ekonomi. 
 
Dari segi hukum dan kebijakan, Indonesia telah mengalami kemajuan 
yang cukup signifikan  di dalam upaya menekan dan menghapuskan 
jumlah tindak kekerasan di dalam rumah tangga melalui pengesahan 
Undang-undang No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
umah Tangga. 
 
Namun nampaknya Undang-undang tersebut masih kurang dirasakan 
dampaknya terhadap jumlah tindak kekerasan di dalam rumah 
tangga, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus KDRT yang diterima 
oleh LBH-APIK sepanjang tahun 2005 ini yaitu sekitar 500 kasus, 
angka tersebut justru mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan tahun 2004 yaitu sejumlah 389 kasus. LBH-Jakarta tahun 
2005 ini juga menerima sejumlah 57 kasus kekerasan di dalam rumah 
tangga. Angka-angka tersebut merupakan jumlah tindak KDRT yang 
berhasil teridentifikasi, dalam artian yang dilaporkan oleh korban, 
besar kemungkinan angka tindak KDRT yang tidak teridentifikasi 
atau tidak dilaporkan akan jauh lebih besar dari jumlah yang telah 
dipaparkan diatas. 
 
Hal lain yang juga perlu disoroti mengenai pelaksanaan Undang-
undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini 
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adalah mengenai kurang difasilitasinya perangkat yang diwajibkan 
oleh UU tersebut, seperti penyediaan ruang pelayanan khusus di 
kantor-kantor kepolisian atau penyediaan aparat, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, dan pembimbing rohani bagi korban. 
 
Ke depannya, pemerintah dan seluruh pihak yang berwenang di dalam 
menangani kasus-kasus kekeraasn di dalam rumah tangga diharapkan 
dapat lebih serius didalam melaksanakan apa yang telah diamanatkan 
oleh UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut demi 
terhapusnya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga di 
Indonesia. 
 
 
Perdagangan Perempuan dan Anak. 
 
Indonesia hingga kini belum memiliki Undang-undang mengenai 
perdagangan manusia, padahal berdasarkan laporan yang dikeluarkan 
oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, ada sekitar 141 kasus 
perdagangan manusia yang saat ini dalam proses penyidikan, 51 kasus 
dalam proses penuntutan dan 45 kasus yang telah dijatuhi putusan 
pada tahun 2004. berdasarkan data dari Komnas HAM, saat ini ada 
sekitar 4200 perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja seks 
komersil (PSK) di Malaysia, dimana 40 persen diantaranya berusia 
dibawah 18 tahun. Sedangkan menurut Komnas Perlindungan Anak, 
jumlah anak korban perdagangan manusia yang dipekerjakan 
diberbagai rumah bordil adalah sekitar 200-300 ribu orang. 
 
Angka-angka tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya jumlah 
korban perdagangan manusia, khususnya yang menimpa perempuan 
dan anak di Indonesia. Sehingga kebutuhan terhadap suatu bentuk 
perlindungan hukum yang dapat melindungi warga negara Indonesia 
dari praktek-praktik kejahatan perdagangan manusia sudah sangat 
mendesak. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2002, namun hingga saat ini 
RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komisi VII DPR-RI. 
 
Penyelesaian masalah perdagangan perempuan tidak cukup dengan 
hanya membuat peraturan hukum domestik, mengingat kejahatan ini 
merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bersifat transnasional 
sehingga pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai 
negara penerima seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong, 
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Korea Selatan, serta Arab Saudi untuk memberantas sindikat 
internasional perdagangan perempuan dan anak ini. 
 
Pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat dan 
menindak dengan tegas aparatur pemerintahan yang terlibat didalam 
sindikat perdagangan manusia, terutama mereka yang bertugas 
menjaga wilayah-wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain. 
Keterlibatan para aparatur pemerintahan di dalam sindikat 
perdagangan manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus 
diberantas dalam rangka mencegah perdagangan perempuan dan 
anak, karena orang-orang tersebutlah yang membuat praktek-praktek 
kejahatan perdagangan perempuan menjadi sangat mudah di 
Indonesia. 
 
 
Kondisi Perempuan Buruh Migran Indonesia 
 
Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menghancurkan 
berbagai sendi perekonomian di negeri ini dan mengakibatkan 
banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Banyaknya tenaga 
kerja yang kehilangan pekerjaan dan semakin sempitnya lapangan 
pekerjaan di negeri ini meningkatkan minat banyak orang untuk 
mengadu nasib di negara lain dengan menjadi buruh migran. 
 
Menurut data yang diperoleh dari Depnakertrans RI tahun 2005, ada 
sekitar 400 ribu buruh migran yang setiap tahunnya  dikirim ke 
berbagai negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dari jumlah 
tersebut, 72 persennya merupakan buruh migran perempuan.  
 
Sedangkan menurut data dari Human Rights Watch, saat ini ada 
sekitar 216 ribu perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pembantu 
rumah tangga di Malaysia. 
 
Menjadi buruh migran bagi perempuan bukanlah tanpa resiko, 
banyak sekali tindakan yang eksploitatif, kekerasan, dan diskriminatif 
yang harus mereka hadapi, belum lagi bentuk-bentuk kekerasan 
berbasis jender seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan yang 
seringkali menimpa buruh migran perempuan di negara-negara tempat 
mereka bekerja. 
 
Pemerintah melindungi buruh migran perempuan Indonesia yang 
tersebar di berbagai belahan dunia dengan cara membentuk sebuah 
peraturan hukum yang melindungi buruh migran, pemerintah juga 
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tidak boleh menutup mata terhadap kondisi buruh migran di negara 
tempat mereka bekerja dengan cara menginspeksi kondisi tempat kerja 
di mereka dan menyediakan fasilitas pengaduan bagi para buruh 
migran yang mengalami masalah ditempatnya bekerja serta 
menyediakan fasilitas semacam crisis center bagi buruh migran 
perempuan yang mengalami tindak kekerasan berbasis jender, seperti 
pelecehan seksual atau pemerkosaan di setiap negara dimana buruh 
migran disalurkan. 
 
 
Akses Pendidikan Bagi Anak. 
 
Hak atas pendidikan telah dipahami diberbagai belahan dunia sebagai 
suatu hak yang esensial dan pendidikan itu sendiri telah diyakini 
memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi anak-anak hingga 
mereka menjadi dewasa di kemudian hari.  
 
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 
tingkat melek huruf anak usia dibawah 10 tahun adalah 91,47% pada 
tahun 2004. Sementara UNICEF melaporkan bahwa tingkat melek 
huruf usia dewasa tahun 2000 hingga 2004 adalah 88% (92% untuk 
laki-laki dan 83% untuk perempuan). 
 
Untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang baik, maka 
pemerintah Indonesia harus mengadopsi dan memenuhi prinsip-
prinsip penting penyelenggaraan pendidikan yang antara lain adalah:  
 

 Memadai - Institusi-institusi serta program-program pendidikan 
harus tersedia dengan jumlah yang memadai dan juga memiliki 
fasilitas yang memenuhi standar kelayakan. 

 Dapat diakses - Institusi-institusi dan program-program 
pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, 
tanpa ada diskriminasi. 

 Dapat diterima - Bentuk dan materi pendidikan, termasuk 
kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima (relevan, 
dapat diterima oleh budaya yang dianut dan memiliki kualitas 
yang baik) oleh siswa, dan dalam tingkatan tertentu, oleh orang 
tua juga.  

 Dapat diadopsi - Pendidikan harus fleksibel sehingga dapat 
diadopsi sesuai dengan kebutuhan terhadap segala perubahan 
yang terjadi di masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan siswa 
dengan segala perbedaan latar belakang sosial dan kebudayaan 
mereka. 
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Pemerintah Indonesia bersikap “ogah-ogahan” di dalam mengadopsi 
prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pendidikan tersebut di atas, 
meskipun di dalam Undang-undang No.20/2003 mengenai Sistem 
Pendidikan Nasional dicantumkan mengenai prinsip non-diskriminatif 
namun tetap saja pendidikan di Indonesia tidak dapat diakses oleh 
segala lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup di bawah 
garis kemiskinan karena mahalnya biaya pendidikan. Hal tersebut 
belum termasuk institusi pendidikan yang jauh dari memadai baik dari 
segi kuantitas apalagi dari segi kualitas.  
 
Data mengenai tingginya tingkat melek huruf yang ada di atas tidak 
dapat menjadi acuan terhadap suksesnya pendidikan di Indonesia, 
karena hakikat pendidikan tidak hanya mengenai bisa atau tidaknya 
seorang peserta didik membaca dan menulis, tapi juga mengenai 
apakah pendidikan yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah 
Indonesia dapat mengangkat harkat dan martabat rakyatnya menuju 
kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Dengan hanya mengejar 
pemberantasan buta huruf, artinya pemerintah terlalu 
menyederhanakan fungsi pendidikan itu sendiri. Tingkat kemiskinan 
yang luar biasa tingginya di Indonesia menjadi bukti bahwa 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia selama 
ini telah gagal mengangkat harkat dan martabat rakyatnya menuju 
kesejahteraan dan keadilan sosial. 
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YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) 
 
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam kongres 
Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969.  Gagasan tersebut 
mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat 
Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi 
penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang 
mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi salam satu 
dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap 
dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.  
 
Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan 
hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, 
terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian 
pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di 
bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi 
perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting 
bagi gerakan pro-demokrasi. 
 
Pilihan untuk menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi merupakan tuntutan 
yang tidak bisa dihindari. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi 
manusia dan keadilan telah membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas 
ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih 
untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin 
kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Atas realitas inilah 
LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), 
konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya 
negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan 
bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal 
semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi 
masyarakat. 
 
LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) yang kini memiliki 14 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari 
Banda Aceh hingga Papua. YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil 
memandang bahwa penyelenggaran negara haruslah didasari pada upaya 
perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, 
sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Semuanya ini harus 
bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi 
pinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. 
Prinsip-prinsip ini harus terbingkai dalam bentuk penyelenggaraan negara yang 
mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi ruang yang 
sebesar-besarnya bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan 
masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas penyelenggaraan bernegara. 
YLBHI melihat bahwa kekuatan-kekuatan rakyat harus diposisikan sebagai 
subyek perubahan. Petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota menjadi 
kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi partner bagi upaya membangun 
keadilan dan supremasi sipil. 



Laporan YLBHI No.11, Desember 2005 
 

 34

Struktur Kepengurusan YLBHI 
 
Dewan Pembina 
 
Adnan Buyung Nasution 
Advokat,/ Anggota International 
Commission of Jurists (ICJ) 
 
Tamrin Amal Tomagola 
Sosiolog,/ Pengajar Senior pada 
Jurusan Sosiologi, Universitas 
Indonesia 
 
Mulyana. W. Kusumah 
Pengajar pada Jurusan Kriminologi 
Universitas Indonesia  
 
Abdul Rahman Saleh 
Jaksa Agung Republik Indonesia  
 
Chairil Syah 
Advokat 
 
Tuti Hutagalung 
Advokat 
 
Ali Sadikin 
Mantan Gubernur DKI Jakarta 
 
Andi Rudiyanto Asapa 
Advokat / Bupati Kabupaten Sinjai 
Sulawesi Tengah 
 
Ake Arief 
Pelaku Bisnis 
 
Aristides Katoppo 
Wartawan Senior / Pemimpin 
Redaksi Harian Sinar Harapan. 
 
August Parengkuan 
Direktur Komunikasi Kelompok 
Kompas Gramedia / Presiden 
Direktur TV7. 
 
Dindin. S. Maolani 
Advokat 
 
 

Eva Riyanti Hutapea 
Pelaku Bisnis 

 
Fauzi Bowo 
Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 
 
Frans Hendra Winarta 
Advokat; Anggota Komisi Hukum 
Nasional (KHN) 
 
Mohammad Zaidun 
Advokat 
 
Mohammad Assegaf 
Advokat 
 
Mas Achmad Santosa 
Advokat 
 
Nur Ismanto 
Advokat 
 
Otto Syamsuddin Ishak 
Sosiolog 
 
Sakurayati 
Advokat 
 
Salahuddin Wahid 
Ketua PB Nadhlatul Ulama. juga Wakil 
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) 
 
Toeti Herati Rooseno 
Gurubesar Filsafat Universitas Indonesia 
 
Todung Mulya Lubis 
Advokat 
 
Willem Rumsarwir 
Pendeta / Anggota Majelis Rakyat Papua 
(MRP) 

 

 
Badan Pengurus 
 
Munarman 
Ketua Badan Pengurus 
 
Robertus Robet 
Wakil Ketua Bidang Operasional 
 
 

Arief Patra M. Zen 
Wakil Ketua Bidang HAM dan Perundang-
undangan / Direktur Ekosob 
 
Daniel Hutagalung 
Direktur Riset, Studi dan Pendidikan 
 



Laporan YLBHI No.11, Desember 2005 
 

 35

 
Daniel Panjaitan 
Direktur Advokasi 
 
Donny Ardiyanto 
Direktur Sipil dan Politik 
 
Ikravany Hilman 
Direktur Indok, Publikasi dan 
Hubungan Internasional 
 
Rita Novella 
Bendahara  / Kepala Bagian 
Keuangan 
 
Syarifuddin Yusuf 
Kepala Biro PMES / Manager Kantor 
dan Personalia 
 
Tabrani Abby 
Manager Program Perburuhan 
 
Isfahani 
Manager Program Petani dan 
Pertanahan 

 
Eli Salomo 
Manager Website 
 
Syamsul Bachri 
Staff Advokasi 
 
Muhammad Fadli 
Staff Advokasi 
 
Simon 
Staff Advokasi  
 
Eddy Piliang 
Staff Informasi dan Dokumentasi 
 
Yasmin Poerba 
Staff Program Hak-hak Perempuan dan 
Anak 
 
Ery Sandra Amelia 
Staff Program Hubungan Internasional 

 
Abdul Qodir Agil 
Staff Program Hak-hak Sipil dan Politik 

 
 
 
 
Kantor-Kantor LBH  
 
Afridal Darmi 
Direktur LBH Banda Aceh 
 
Irham Buana Nasution 
Direktur LBH Medan 
 
Alvon Kurnia Palma 
Direktur LBH Padang 
 
Nur Kholis 
Direktur LBH Palembang 
 
Fenta 
Pjs. Direktur LBH Bandar Lampung 
 
Uli Parulian Sihombing 
Direktur LBH Jakarta 
 
Wirawan 
Direktur LBH Bandung 
 
Tandiono Bawor Purbaya 
Direktur LBH Semarang 
 
M. Irsyad. T 
Direktur LBH Yogyakarta 
 

 

Dedi Prihambudi 
Direktur LBH Surabaya 
 
I Gede Widiatmika 
Direktur LBH Bali 
 
Hasbi Abdullah  
Direktur LBH Makassar 

 
Helda. R. Tirayoh 
Direktur LBH Manado 
 
Paskalis Letsoin 
Direktur LBH Papua 
 
Hendriansyah 
Direktur LBH Pekanbaru 

 


