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KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa 
hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun 
media sosial ke kepolisian.

Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 akun Instagram, dan 8 
akun Facebook. Mereka semua dilaporkan karena diduga membuat dan 
menyebarkan meme sindiran terhadap Setya Novanto.

Laporan utama Update Indonesia bulan November 2017 kali ini mengangkat 
judul “Melihat Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Meme Setya 
Novanto”. Bidang hukum membahas “Eksistensi Penghayat Kepercayaan 
Pasca Putusan MK”. Bidang sosial membahas “Melihat Lagi Kebijakan 
Keselamatan Kerja dan Pekerja Anak”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen 
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, 
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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 Melihat Ancaman Kebebasan Berekspresi 
dalam Kasus Meme Setya Novanto 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui 
kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan 
sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Berselang waktu 
kemudian, polisi menangkap salah satu pemilik akun yaitu Dyann 
Kemala Arrizqi. Dyann melalui akun media sosialnya mengunggah 
meme tentang Setya Novanto. Selain Dyann, polisi masih memburu 
para penyebar meme lainnya. Jumlah akun yang dilaporkan Setnov 
mencapai puluhan. Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 
akun Instagram, dan 8 akun Facebook. Mereka semua dilaporkan 
karena diduga membuat dan menyebarkan meme sindiran terhadap 
Setya Novanto menggunakan akunnya masing-masing (kompas.
com, 1/11).

Penangkapan terhadap Dyann ini, kemudian mengundang kritik 
dari sejumlah pegiat jaringan kebebasan berekspresi. Koordinator 
SAFEnet, Damar Juniarto, mengatakan polisi sebaiknya tak 
terlalu terburu-buru memproses pidana penyebar meme satire 
Setya Novanto. SAFEnet berharap polisi menjunjung tinggi 
kebebasan berekspresi dengan mendorong mediasi para pihak 
untuk mengklarifikasi sebagai upaya penyelesaian, mengingat kasus 
pemidanaan defamasi seharusnya adalah upaya hukum terakhir 
(ultimum remedium) (cnnindonesia.com, 3/11). 

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Pers Nawawi Bahrudin, mengatakan meme adalah kritik 
sosial dalam negara demokrasi yang mestinya dilindungi, bukan 
dibungkam. Sebagai pejabat publik, Novanto diminta untuk lebih 
legowo menerima kritik. Selain itu Nawawi juga berharap Polisi 
menempuh upaya persuasif terlebih dahulu, ketimbang memproses 
laporan soal gambar sindiran itu (cnnindonesia.com, 5/11).

Melihat persoalan diatas, penulis menilai bahwa pembuatan dan 
penyebaran meme merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi. 
Hal ini merujuk pada definisi dalam Toolkit Kebebasan Berekspresi 
yang di rilis oleh The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), pengertian kebebasan 

Laporan Utama
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berekspresi yaitu mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk 
kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi 
audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik (2013).

Kebebasan ekspresi itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi 
manusia. Dimana dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia (Universal Declaration of Human Rights - DUHAM) 
dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat 
dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat 
tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi 
dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. 

Di negara demokrasi seperti Indonesia, mengutip pendapat John 
Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk 
melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran (Elsam dan 
TIFA, 2013). Salah satu wujud perlindungan terhadap kebebasan 
berekspresi di Indonesia termaktub dalam pasal 28F, Undang-
Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Selanjutnya Indonesia juga meratifikasi Covenant on Civil and 
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun Tentang Pengesahan 
International Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik. 

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pembuatan dan 
penyebaran meme merupakan bentuk dari kebebasan ekspresi yang 
seharusnya di lindungi bukan untuk dibungkam. Meme harus dilihat 
sebagai kritik masyarakat terhadap persoalan di negeri ini. 

Kemudian yang terakhir, Polisi sebagai aparatur penegak hukum 
seharusnya dapat lebih dahulu melakukan upaya mediasi antara 
pemilik sejumlah akun dan juga pihak Setya Novanto. Karena 
jika lebih mendahulukan proses hukum, hal ini jelas akan menjadi 
ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

- Arfianto Purbolaksono -

Laporan Utama
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Eksistensi Penghayat Kepercayaan 
Pasca Putusan MK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural termasuk dalam 
hal beragama dan/atau berkeyakinan. Pluralitas yang dimiliki bangsa 
Indonesia sepanjang sejarah menunjukkan bahwa tradisi toleransi 
sudah terbangun secara alami di tengah-tengah masyarakat terlebih 
dahulu sebelum hadirnya sebuah entitas agama. Oleh karena itu, 
pengakuan dan toleransi tersebut bukan hanya untuk agama yang 
berbeda, tetapi juga untuk aliran kepercayaan yang berbeda. Hal ini 
penting diperhatikan sebagai pengalaman historis bangsa Indonesia 
yang akan mempengaruhi pola pikir bangsa di masa mendatang. 
Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang 
total terpisah dari akar-akar kesejarahannya (Abdurrahman Wahid: 
1999, Muhammad Dahlan  dan Airin Liemanto: 2017).

Pemikiran demikian pula yang mendasari pentingnya jaminan 
pengakuan dan perlindungan bagi eksistensi agama dan/atau 
keyakinan atau aliran kepercayaan di Indonesia. Jaminan pengakuan 
dan perlindungan tersebut  selama ini terkandung dalam Pancasila, 
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kuat nilai-nilai yang 
mencerminkan toleransi tehadap agama dan/atau keyakinan. Nilai-
nilai ini selanjutnya diejawentahkan kembali di dalam Konstitusi 
dalam bentuk hak kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan 
dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Namun kemudian muncul masalah ketika pengakuan terhadap 
agama dan/atau keyakinan tersebut dibatasi dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS No. 1 
Tahun 1965). Dalam Penjelasan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 
1965 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk 
Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu 

Hukum
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Cu (Confusius). Padahal kenyataannya, banyak kepercayaan lokal 
yang masih eksis di Indonesia.

Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Bermula dari pembatasan melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965, 
menyebabkan masyarakat penganut aliran kepercayaan di luar 
agama resmi yang diakui oleh UU tersebut kesulitan bahkan tidak 
mendapatkan hak-haknya. Seperti misalnya hak mencantumkan 
agama yang mereka anut di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Dalam kasus tertentu tidak adanya isian agama di dalam KTP 
menciptakan beberapa perlakuan diskriminatif terhadap penganut 
aliran kepercayaan seperti tudingan kafir, komunis dan lain 
sebagainya.

Selama ini banyak diskriminasi lainnya yang telah dirasakan oleh 
penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak 
konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen 
tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka 
dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh 
Pemerintah (Vide Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 
5-7). Kemudian, berbagai permasalahan dan ekslusi dari aspek 
pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya 
ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam 
Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik. Dalam hal pekerjaan, di 
beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak dizinkan berlibur 
pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut (Vide Putusan MK 
Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 7).

Selanjutnya apa yang dialami oleh penganut kepercayaan Ugamo 
Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Banyak kerugian 
konstitusional yang dirasakan oleh penganut Ugamo Bangso, 
misalnya dalam hal mendapat pekerjaan dan akses modal usaha dari 
lembaga keuangan (seperti bank atau koperasi). Pengalaman dalam 
hal ini salah satunya dialami oleh Pemohon III, Arnol Purba ketika 
anaknya, Dessy Purba, ditolak dari pekerjaan karena dianggap 
ateis atau kafir akibat tanda strip (-) di kolom agama dalam KTP 
Elektronik (Vide Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm. 9).

Hukum
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Putusan MK dan Eksistensi Penghayat Kepercayaan

Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan 
Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian 
Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(UU No. 24 Tahun 2013) terhadap UUD NRI 1945.

Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan 
merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang 
lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU 
No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 
Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur 
tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK 
yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara 
Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya 
belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 
pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan 
ayat (2) dalam konteks pengurusan KTP Elektronik. Berdasarkan 
Pasal 64 ayat (5) kolom agama dalam KTP Elektronik bagi Penduduk 
yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak 
diisi atau dikosongkan.

Ketentuan tersebut bagi para Pemohon sangatlah bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 dan merupakan ketentuan yang diskriminatif. 
Khususnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 
NRI 1945. Oleh karenanya para Pemohon meminta Majelis Hakim 
MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Pokok permohonan Pemohon yang dimaksud adalah menyatakan 
Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. 
UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945, 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai sebagai (conditionally constitutional) frasa “agama” 
termasuk juga kepercayaan. Kedua, menyatakan Pasal 61 ayat (2) 
dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 
2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 

Hukum
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kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya (Vide 
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 31).

Hasil akhir dari perjuangan para Pemohon dalam perkara tersebut 
adalah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
oleh Majelis Hakim melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Dalam 
putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) 
dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 
2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
termasuk penganut aliran kepercayaan (Tempo.co, 7/11/17).

Putusan MK tersebut disambut banyak pujian dari masyarakat di 
samping rasa bahagia para Pemohon karena dengan adanya putusan 
ini maka jaminan perlindungan hukum bagi mereka semakin kuat. 
Sekretaris Tuntunan Agung Sapta Darma, Bambang, menyatakan 
bahwa keputusan ini adalah angin segar bagi para penghayat 
semuanya setelah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan 
haknya. Kalangan penghayat selama ini menjadi terpinggirkan 
karena dianggap tidak memiliki agama bahkan ada yang dianggap 
komunis (detikNews, 7/11/17).

Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Pada bagian pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK 
Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim berpandangan bahwa pada 
hakikatnya hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang maha Esa merupakan hak konstitusional warga 
negara dan bukan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum 
demokratis, peran Negara adalah berkewajiban untuk melindungi 
yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak 
tersebut. Hak menganut agama/kepercayaan adalah bagian dari 
hak asasi manusia kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak asasi ini 
bersumber dari konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai 
bagian dari natural rights, maka hak ini melekat pada setiap orang 
karena kodratnya sebagai manusia, dan sekali lagi bukan pemberian 
negara (Vide Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm. 138-
139).

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga 
telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) 
UUD NRI 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan 
jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk 

Hukum
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agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, 
disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara 
untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa 
terkecuali penghayat keperyaan atau penganut agama-agama lokal.

Sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya kebebasan beragama 
merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan bagaimanapun. Namun di Indonesia dipahami bahwa 
pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan asalkan dilakukan hanya 
dengan undang-undang. Sayangnya pembatasan yang diberikan di 
dalam undang-undang tertentu dalam beberapa kasus seringkali 
memunculkan ketidakpastian hukum dan justru menimbulkan 
perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan kolom 
agama di dalam UU Administrasi Kependudukan, baik UU No. 23 
Tahun 2006 maupun UU No. 24 Tahun 2013, di mana pada praktik 
aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan legitimasinya tidak 
dijamin karena tidak dapat mengisi kolom agama dalam KK maupun 
KTP Elektronik.

Padahal, jika merujuk pada Pasal 58 ayat (2) huruf H UU No. 23 
Tahun 2006 diatur mengenai data dan dokumen pendudukan yang 
terdiri dari data perseorangan salah satunya “agama/kepercayaan”. 
Sehingga seharusnya ketentuan di dalam pasal lainnya, khususnya 
Pasal 61 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi 
Kependudukan secara konsisten juga memuat frasa “agama/
kepercayaan” dan bukan hanya “agama” saja. Pada akhirnya frasa 
“agama” ini hanya merujuk pada 6 (enam) agama yang diakui di 
Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965.

Menurut Penulis, ketentuan dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965 
ini tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. 
Penganut agama-agama di luar 6 agama di atas mendapat jaminan 
penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 
dan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. Pada tataran yang lebih konkrit yakni pelaksanaannya, 
Putusan MK yang memberi tafsir lebih luas dari frasa “agama” yang 
meliputi kepercayaan, harapannya dapat menjadi dasar hukum 
yang kuat bagi perlindungan dan pengakuan atas hak konstitusional 
penghayat kepercayaan atau agama-agama lokal di Indonesia. Salah 
satunya dalam hal pembuatan dokumen atau akta sebagai bagian 
dari administrasi kependudukan.

Selain itu diskriminasi yang didapat oleh penghayat kepercayaan 
selama ini menurut Penulis adalah akibat dari peraturan perundang-

Hukum



Update Indonesia — Volume XI, No. 9 – November 2017 9

undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, 
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cermin komitmen 
bangsa Indonesia untuk membangun landasan moral yang kuat 
dan budi pekerti yang luhur. Seluruh warga negara bebas memeluk 
agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati 
hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi. 
Hal ini tersurat dalam pernyataan Soekarno dalam Sidang BPUPKI 
tanggal 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa, “... hendaknya negara 
Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah 
Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya 
ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme 
negara”, dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang 
berTuhan” (Yudi Latif, 2011).

Dari pernyataan Soekarno, Penulis berpandangan bahwa negara 
Indonesia bisa jadi bukanlah negara agama, negara Islam, Kristen, 
Hindu, Budha, misalnya. Akan tetapi negara kita adalah negara yang 
beragama yakni negara yang berketuhanan. Di Indonesia ada banyak 
aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak kurang dari 
400 (empat ratus) aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sejak 
berabad-abad lamanya dan masih eksis hingga saat ini. Beberapa 
aliran kepercayaan tersebut antara lain: agama Baha’i, Paguyuban 
Sumarah, agama Pran-Suh, agama Sapta Darma, agama Jawa Asli, 
Kawula Warga Naluri, Paguyuban Ngesti Tunggal, Ngelmu Beja-
Mulur Mungkret, Ilmu Sejati Prawiro Sudarso, Paguyuban Pambuka 
Das Sanga, Komunitas Merapu, Parmalim dan lain-lain (Hilman 
Hadikusuma, 1993).

Harapannya ke depan masyarakat lebih bijak dan tidak mengganggap 
masyarakat yang tidak menganut 6 agama resmi yang diakui negara 
artinya tidak percaya Tuhan, kafir, komunis dan lain sebagainya.

Setelah adanya Putusan MK, Pemerintah melalui Menteri Dalam 
Negeri perlu menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan juga melakukan 
sosialisasi ke seluruh Indonesia mengenai Putusan tersebut. Langkah 
lainnya, ke depan Pemerintah perlu melakukan evaluasi dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin 
dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya 
hak beragama dan berkeyakinan.

- Zihan Syahayani -

Seluruh warga negara 
bebas memeluk agama 
dan kepercayaan 
masing-masing dengan 
saling menghormati 
hak beragama dan 
berkeyakinan orang 
lain dengan penuh 
toleransi.
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Setidaknya ada 47 orang korban tewas, 46 orang korban luka dan 
masih ada sekitar 10 orang pekerja yang masih dicari pada peristiwa 
kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang 
pada Kamis, 26 Oktober lalu (Kompas, 27/10).

Memetakan Penyebab Kebakaran Pabrik

Satu isu yang kasat mata dan bisa teridentifikasi langsung dari 
kasus ini adalah tidak patuhnya perusahaan terhadap peraturan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini terbukti misalnya 
hanya ada satu pintu keluar masuk pekerja, dan tidak ada petunjuk 
evakuasi menyelamatkan diri jika terjadi bencana. 

Hal ini kemudian menjadi perhatian banyak pihak, seperti 
Kementerian Tenaga Kera (Kemenaker), Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga elemen masyarakat sipil termasuk 
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 

Selain pabrik yang tidak melengkapi diri dengan perbagai mekanisme 
K3, pengawasan dari dinas ketenagakerjaan dianggap juga menjadi 
salah satu faktor yang menyebabkan besarnya jatuh korban. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) 
Provinsi Banten mengatakan bahwa saat ini terdapat 14.327 
perusahaan di provinsi Banten dan 6.237 perusahaan di antaranya 
berada di Kabupaten Tangerang. Terkait pengawasan, saat ini 
Provinsi Banten hanya memiliki 71 pengawas ketenagakerjaan (bbc.
com,31/10). Sedangkan jumlah idealnya adalah perlu 247 orang 
pengawas untuk 14.327 perusahaan di Tangerang.  

Namun, selain kuantitas yang menjadi catatan adalah cara kerja 
dari para pengawas ini. Apakah mereka sudah menjalankan 
standar prosedur pemeriksaan dengan baik seperti, tidak hanya 
mendatangi kantor manajemen perusahaan dan berbincang dengan 

Melihat Lagi Kebijakan Keselamatan Kerja

 dan Pekerja Anak

Sosial
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tim manajemen, tetapi juga memonitor langsung keadaan pabrik 
perusahaan yang bersangkutan. 

Pertanyaannya kemudian memang apakah dinas terkait memiliki 
petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan ini dan bagaimana 
implementasinya. Dari hal ini maka perlu mengkaji bukan hanya ke 
peraturan pelaksanaan pengawasan di tingkat disnaker kabupaten/
kota tetapi juga ke peraturan yang lebih tinggi, yaitu dari Undang-
Undang-nya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk keselamatan kerja, UU yang 
dipakai masih UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 
Salah satu poin yang perlu direview selain proses K3 di perusahaan 
adalah terkait sangsi. Dalam UU tersebut sanksi yang diberikan 
kepada perusahaan yang melanggar K3 sangat ringan, denda cuma 
Rp 100 ribu dan ancaman penjara 3 bulan. 

Catatan lain terkait ini, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Konvensi No. 187) pada Agustus 
2015 lalu. Penting kemudian untuk menjadikan konvensi ini sebagai 
salah satu rujukan untuk perbaikan peratuan dan kebijakan K3 
Indonesia di setiap level, pusat dan daerah.

Pekerja Anak yang Masih Masif

Selain pelbagai permasalahan terkait K3 sebagai penyebab kebakaran 
hingga siapa yang bertanggung jawab, isu yang juga mengemuka 
adalah adanya sekitar 60 persen pekerja pabrik tersebut adalah 
pekerja anak dan perempuan (bbc.com,30/10). Terkait ini pemilik 
pabrik bisa dijerat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 
74 juncto pasal 183. Pasal tersebut juga menyebutkan ancaman 
penjara paling lama lima tahun karena diduga mempekerjakan anak-
anak. 

Pekerja anak seperti momok yang belum juga selesai ditangani 
pemerintah. Pemerintah memiliki kebijakan peta jalan menuju 
Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022. Namun 
peristiwa-peristiwa kebakaran seperti di atas selalu membuat kita 
mempertanyakan komitmen pemerintah. 

Lebih jauh, Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) per 2015 
ada sekitar 1,7 juta pekerja anak di Indonesia dan 400.000 orang di 
antaranya adalah pekerja anak dengan  pekerjaan yang buruk dan 

Sosial
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membahayakan. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 
sudah termaktub di dalam Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuh 
Untuk Anak dan Rekomendasi ILO No. 190 tentang Pelarangan dan 
Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak. 

Salah satu bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak menurut ILO 
adalah pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat pekerjaan 
itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan 
atau morak anak-anak. Pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat, 
misalnya dapat mengekspos anak terhadap zat berbahaya, bahan 
atau proses, suhu, terhadap tingkat kebisingan atau getaran yang 
merusak kesehatan mereka. Terlihat kemudian bahwa pekerjaan 
yang dilakukan pekerja anak di pabrik kembang api Kosambi di atas 
adalah juga salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 

Bagaimana sikap pemerintah? Indonesia sudah memiliki pelbagai 
instrumen legal untuk penghapusan pekerja anak secara khusus, 
maupun kebijakan terkait perlindungan anak secara umum. Misalnya 
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuh Untuk Anak dengan Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2000. 

Bahkan pada tahun 2002 terbit Keputusan Presiden Nomor 59 
Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Indonesia juga sudah 
memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Anak sejak 2002 
(UU 23/2002) dan direvisi pada tahun 2014 (UU 35/2014).

Terlihat kemudian bahwa betapa implementasi pelbagai kebijakan 
terkait K3 dan pekerja anak belum optimal. Masih banyak pekerjaan 
rumah yang harus dilakukan, terutama di ranah kebijakan.  

- Lola Amelia -

Sosial

Implementasi pelbagai 
kebijakan terkait 
K3 dan pekerja 
anak belum optimal. 
pekerjaan rumah 
pertama yang harus 
dilakukan adalah 
mengkaji ulang semua 
kebijakan tersebut dan 
menyesuaikan dengan 
kondisi kekinian 
sektor industri dan 
ketenagakerjaan 
Indonesia. 
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, 
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan 
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan. 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu. 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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Program Riset  

RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, 
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah 
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan 
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) 
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk 
kampanye. 

Program Riset  
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja



Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program 
Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat   
Rizal Sukma 

Jeffrie Geovanie 
Jaleswari Pramodawardhani 

Hamid Basyaib 
Ninasapti Triaswati 

M. Ichsan Loulembah 
Debra Yatim 

Irman G. Lanti  
Indra J. Piliang 

Abd. Rohim Ghazali 
Saiful Mujani  

Jeannette Sudjunadi 
Rizal Mallarangeng 
Sugeng Suparwoto 

Effendi Ghazali 
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi  

Awan Wibowo Laksono Poesoro, 

Peneliti Bidang Hukum  

 Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik 

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial  

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung  

Hadi Joko S.

Administrasi 

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout 

Siong Cen 

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160

Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

 www.theindonesianinstitute.com


