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Tentang Rangkaian Laporan
Dokumen ini adalah bagian dari rangkaian laporan yang disiapkan oleh Non-Judicial Human 
Rights Mechanism Project (Proyek Mekanisme Penyelesaian Masalah HAM secara Non-
Peradilan, NJHRMP), yang menggambarkan temuan berdasarkan lima tahun penelitian. 
Hasil temuan tersebut didasarkan pada lebih dari 587 wawancara, dengan 1.100 orang, dari 
berbagai wilayah di beberapa negara serta beberapa studi kasus. Mekanisne penyelesaian 
non-peradilan mendapat mandat untuk menerima pengaduan dan memediasi keluhan, tetapi 
tidak berwenang untuk menghasilkan putusan hukum yang mengikat. Fokus dari proyek ini 
adalah untuk menganalisa efektivitas dari mekanisme tersebut didalam merespon tuduhan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terkait dengan kegiatan bisnis transnasional. 

Rangkaian laporan ini mendapatkan pelajaran dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

• Mekanisne non-peradilan dapat menghadirkan penyelesaian masalah dan keadilan 
bagi  masyarakat dan buruh yang rentan.

• LSM dan perwakilan buruh dapat lebih memanfaatkan secara efektif keberadaan 
mekansime tersebut untuk mendukung dan mewakili masyarakat dan buruh yang 
rentan.

• Mekanisme penyelesaian masalah tersebut berkontribusi bagi hadirnya respek jangka 
panjang dan berkelanjutan serta penyelesaian masalah HAM oleh para pebisnis 
selama kegiatan usaha mereka, rantai suplai, dan hubungan bisnis lainnya.

NJHRMP adalah kolaborasi penelitian akademik antara University of Melbourne, Monash 
University, University of Newcastle, RMIT University, Deakin University, dan University of 
Essex. Proyek ini didanai oleh Australian Research Council (Dewan Riset Asutralia) dengan 
dukungan beberapa LSM, termasuk CORE Coalition UK, HomeWorkers Worldwide, Oxfam 
Australia, dan ActionAid Australia. Tim Peneliti Utama adalah Dr Samantha Balaton-
Chrimes, Dr Tim Connor, Dr Annie Delaney, Prof Fiona Haines, Dr Kate Macdonald, Dr 
Shelley Marshall, May Miller-Dawkins, dan Sarah Rennie. Koordinator proyek ini adalah Dr 
Kate Macdonald and Dr Shelley Marshall.  Laporan penelitian menggambarkan pendapat 
akademik yang independen atas berbagai perdebatan yang ada. Pandangan yang disampaikan 
adalah pendapat masing-masing penulis dan belum tentu merupakan pendapat dari lembaga-
lembaga yang memberikan dukungan atas penelitian ini.

http://corporateaccountabilityresearch.net/njm-report-xvix-protocol
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Ringkasan Eksekutif
Laporan ini mengkaji manfaat dari mekanisme non-peradilan yang dimaksudkan untuk 
mendorong kepatuhan terhadap kebebasan berserikat dalam industri pakaian dan alas kaki 
di Indonesia. Protokol Kebebasan Berserikat (selanjutnya disebut “Protokol”) merupakan 
perjanjian multi-pihak yang disepakati di antara serikat buruh di Indonesia, pabrik pemasok 
dan pemegang merek internasional, seperti Nike, Adidas, Puma dan New Balance (selanjutnya 
disebut “Merek”). Di Indonesia, kebebasan berserikat dilindungi oleh aturan perundangan 
di mana pemberangusan serikat merupakan suatu tindak pidana; namun, penerapan aturan 
hukum ini masih lemah dan pelanggaran atasnya tetap saja terjadi. Protokol menetapkan 
standar khusus untuk kebebasan berserikat di pabrik-pabrik yang berpartisipasi, serta prosedur 
penyelesaian pengaduan atas pelanggaran standar tersebut. Saat ini, Protokol telah diterapkan 
bagi sekitar 300,000 buruh pabrik yang bekerja di wilayah industri pulau Jawa, sebagian besar 
di antara mereka adalah kaum perempuan muda. Keberadaan Protokol dilatarbelakangi oleh 
kampanye global jangka panjang yang mendorong Merek pakaian olahraga supaya memenuhi 
hak buruh di rantai produksinya.

Protokol memiliki sejumlah ciri-ciri yang menjadikannya penting sebagai studi kasus untuk 
penerapan mekanisme pengaduan hak asasi manusia (HAM) yang berbasis non-peradilan. 
Terutama, Protokol menyediakan contoh untuk bagaimana mekanisme non-peradilan dapat 
meningkatkan pengaruh dan suara masyarakat rentan yang dipengaruhi oleh kegiatan bisnis 
transnasional. Perwakilan buruh merupakan pengambil keputusan yang terlibat secara aktif 
dalam proses desain, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan Protokol. Keterlibatan demikian 
mewujudkan rasa kepemilikanyang kuat antarai serikat buruh lokal terhadap Protokol, terlebih 
jika dibandingkan dengan inisiatif lainnya yang dikaji dalam proyek ini, serta berkontribusi 
pula pada seringnya Protokol tersebut digunakan sebagai alat perundingan di tempat kerja. 
Lebih jauh, keterlibatan serikat buruh Indonesia dan pemasok dalam perundingan Protokol 
telah juga menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Capaian partisipasi 
lokal demikian membutuhkan pendekatan yang fleksibel, komitmen waktu dan sumber daya 
yang cukup besar, serta tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya fasilitator pihak ketiga 
yang terampil untuk mempertahankan keterlibatan semua pihak secara terus-menerus.

Saat ini, pengembangan Protokol menunjukkkan berbagai kelebihan dari cara penyelesaian 
yang dirancang secara lokal, berdasarkan hasil negosiasi yang difasilitasi. Walaupun Protokol 
tidak mencegah pemasok untuk memberi tekanan pada hak serikat buruh, Protokol telah 
merubah keseimbangan kekuatan antara serikat buruh dan pengusaha di pabrik-pabrik yang 
kami teliti, dalam beberapa hal penting. Pada beberapa pabrik yang kami teliti, para pemimpin 
serikat buruh juga melaporkan bahwa kemampuan mereka untuk menuntut hak-hak yang 
dinegosiasikan melalui Protokol telah meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menghadapi 
diskriminasi terhadap mereka sebagai pemimpin serikat dan, dalam beberapa kasus, 
mengurangi ketakutan mereka terhadap berbagai kekerasan dan bentuk intimidasi lainnya.

Sejumlah pekerja yang diwawancarai untuk laporan ini melaporkan bahwa Protokol ini dapat 
membantu mencapai perubahan positif di dalam pabrik melalui standar-standar kerja yang 
lebih spesifik, jaringan dukungan yang luas, serta forum baru untuk menyampaikan keluhan 
secara langsung kepada manajemen pabrik dan pewakilan Merek tentang pelanggaran di 
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tempat kerja melalui pewakilan serikat buruh. Salah satu contoh paling jelas mengenai manfaat 
nyata dari Protokol bagi pekerja adalah hak serikat buruh berkaitan dengan negosiasi upah. 
Serikat buruh di sejumlah pabrik telah menggunakan aturan dari Protokol untuk memperkuat 
perjuangan mereka melawan upaya majikannya yang meminta penangguhan upah minimum  
dari pemerintah. Setelah beberapa perselisihan tentang masalah ini di pabrik-pabrik pemasok 
Nike, perusahaan akhirnya membuat kebijakan yang melarang pemasok utamanya meminta 
penangguhan dua belas bulan terhadapupah minimum (sebelumnya, Adidas telah mengadopsi 
kebijakan yang sama). Keputusan demikian telah membawa manfaat yang besar bagi ribuan 
pekerja, karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan upah minimum tahunan 
yang signifikan di banyak provinsi yang bersangkutan.

Tanpa mengesampingkan capaian tersebut, Protokol tetap memiliki sejumlah kekurangan. 
Sebagian besar mekanismenya bersifat sukarela, sehingga menghadirkan banyak tantangan. 
Sejumlah Merek dan pemasok telah menunjukkan komitmen yang besar bagi pelaksanaan 
Protokol, tetapi dalam kenyataannya masih jauh dari seragam. Meskipun Protokol telah 
memfasilitasi penyelesaian informal atas sejumlah keluhan, di banyak pabrik, komite 
tempat kerja formal yang seharusnya dibentuk untuk memantau pelaksanaan Protokol dan 
menyelesaikan sengketa belum juga berfungsi secara efektif. Walaupun dalam beberapa 
pabrik ketentuan Protokol telah dimasukkan ke dalam perjanjian negosiasi kerja secara 
kolektif, pada tahap ini, Protokol masih dianggap sebagai inisiatif yang tidak mengikat dan 
banyak pemasok tampaknya menolak implementasinya secara menyeluruh di tempat kerja 
mereka. Dengan demikian, tanpa pemantauan berkelanjutan, terutama dari jaringan hak-hak 

Pada tahun 2010 beberapa serikat buruh yang terlibat dalam perundingan Protokol Kebebasan Berserikat menyeleng-
garakan demonstrasi untuk menuntut kesepakatan mengenai perlindungan kebabasan berserikat yang efektif. 
Foto: Play Fair Indonesia.  
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buruh internasional (dimana sejarah kampanye hak-hak buruh atas sektor pakaian olahraga 
merupakan dasar dari lahirnya Protokol), insentif beberapa Merek untuk tetap terlibat dan 
meyakinkan pemasok mereka untuk terus meningkatkan kepatuhan mungkin akan berkurang.

Terdapat bukti bahwa efektivitas Protokol menurun karena kurangnya insentif yang cukup 
untuk membujuk pemasok agar mematuhi aturan yang ada. Saat ini ada berbagai tindakan 
yang diadopsi oleh Merek untuk meyakinkan pemasoknya untuk bekerjasama, di antaranya 
kepatuhan insentif kartu nilai, argumentasi dalam konteks bisnis, dan ancaman tersirat 
untuk membatasi atau mengurangi pesanan. Namun, insentif keuangan yang positif tidak 
diartikulasikan secara jelas. Hal demikian bermasalah karena implementasi Protokol dapat 
mengakibatkan biaya tambahan bagi pemasok. Peningkatan biaya tersebut biasanya terjadi 
karena serikat pekerja yang mewakili kepentingan anggota cenderung menuntut upah lebih 
tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik, tetapi belum tentu diikuti dengan peningkatan 
produktivitas kerja. Jika Merek tidak bersedia untuk menutupi biaya tambahan tersebut, maka 
ada risiko bahwa pemasok akan terus mengembangkan strategi guna menghindari pelaksanaan 
Protokol atau bahkan memindahkan produksinya ke negara-negara lain, seperti yang sering 
terjadi dalam sektor ini. Tentu ada kekhawatiran di antara para pemimpin serikat yang kami 
wawancarai bahwa pelaksanaan aturan Protokol mengenai kebebasan serikat buruh mungkin 
telah menjadi bagian dari motivasi untuk setidaknya menyebabkan satu pabrik menutup 
produksinya dan pindah ke negara lain; serta menyebabkan pemasok lain memindahkan 
pesanannya dari yang menandatangani Protokol ke bagian lain dari kelompok perusahaan, 
jauh dari anak perusahaan dimana pelanggaran kebebasan berserikat diduga telah terjadi.

Manfaat dari pelaksanaan Protokol juga tergantung pada adanya komunikasi internal yang baik 
, akuntabilitas kepada anggota, dan pendekatan sistematis untuk mensosialisasikan Protokol di 
setiap serikat buruh. Karena beberapa alasan itulah, realisasi manfaat Protokol tidak setara di 
antara serikat buruh dan, dalam beberapa kasus, tidak setara di dalam serikat buruh sendiri, 
tergantung pada sejauh mana pejabat serikat daerah menyadari Protokol dan berbagi informasi 
dan laporan kemajuan antara pemimpin serikat tingkat pabrik dan Komite Nasional Protokol.

Sebagai lembaga, Protokol juga relatif rentan, dan pada saat perancangannya, masa depannya 
tidak pasti. Ada rasa kecewa cukup besar di antara serikat buruh yang terlibat karena Merek 
menolak untuk merundingkan aturan protokol lebih lanjut terkait biaya hidup dan jaminan kerja 
dengan memberi alasan bahwa  pelaksanaan kebebasan berserikat yang telah disepakati harus 
diperbaiki terlebih dulu. Sedangan Merek yang terlibat ingin mendorong perusahaan global 
lainnya untuk bergabung dengan Inisiatif Protokol, dan berharap bahwa perusahaan lain itu 
akan menggantikan mereka dalam memimpin perundingan isu-isu baru tersebut.Ketegangan 
besar antara kedua belah pihak atas masalah tersebut menjadi tantangan bagi perkembangan 
pelaksanaan perjanjian Protokol. Di samping itu, meskipun sumber dana yang diperlukan 
bagi pelaksanaan Protokol tidak banyak (yaitu sumbangan waktu dari seorang pewakil Oxfam 
Indonesia sebagai fasilitator, dan beberapa dana dari Oxfam untuk mendukung biaya rapat) 
Oxfam telah memberi tanda-tanda bahwa mereka akan menarik sumber daya tersebut. Pada 
saat ini, masih belum jelas apakah ada organisasi lain yang mau mengambil alih peran tersebut.

Meskipun terdapat kerentanan dan ketidakpastian di atas, dan meskipun ada ketidakkonsistenan 
dalam pelaksanaannya, dalam konteks mekanisme non-peradilan lainnya yang beroperasi 
di rantai produksi global yang fokus pada buruh, capaian Protokol tergolong cukup hebat. 
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Proyek penelitian kami yang lebih luas (didokumentasikan dalam laporan lain di seri ini) 
telah menunjukkan pelajaran dari sembilan kasus lainnya dimana mekanisme non-peradilan 
terkemuka telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia 
dan India. Meskipun banyak dari mekanisme lain tersebut termasuk juga hak buruh untuk 
berserikat, di antara hak yang mereka usahakan untuk dilindungi, dalam kaitannya dengan 
kasus-kasus lain tersebut kami menemukan banyak contoh pelanggaran hak serikat buruh dan 
sedikit bukti dari mekanisme lainnya yang mampu mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang 
sedang berlangsung tersebut ataupun memberikan penyelesaian. Sebaliknya, sebagian besar 
wakil pekerja yang kami wawancarai, mendapatkan berbagai manfaat nyata dari penerapan 
Protokol di tempat kerja mereka. Melalui tekanannya pada pemberdayaan pekerja dan 
pengembangan hubungan industrial tingkat pabrik yang lebih dinamis, Protokol menawarkan 
model penting dan unik untuk memperkuat kondisi tenaga kerja dan penyelesaian keluhan 
tingkat pabrik di sektor manufaktur.

Laporan ini juga membuat berbagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan 
keberlanjutan Protokol. Jika diperkuat, Protokol memiliki potensi untuk meningkatkan 
kepatuhan pada kebebasan berserikat di dalam rantai produksi perusahaan yang berpartisipasi 
secara signifikan. Dalam konteks sektor garmen dan alaskaki secara global saat ini, dimana 
kebebasan berserikat tetap terpinggirkan dan hambatan untuk mengorganisasi buruh tetap 
besar, Protokol merupakan inovasi yang penting, meskipun masih belum sempurna. (*)

Krittika Wutthipat Arree dan Lilis Mahmudah menandatangani Protokol Kebebasan Berserikat pada bu-
lan Juni tahun 2011.                    Sumber: Clean Clothes Campaign
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