2016

Perbankan dan
Penghormatan Hak-Hak
Pekerja: Studi Kasus
PT. Jaba Garmindo &
PT. Panarub Industry

Tim Penulis :
Pihri Buhaerah
Oki Firman Febrian
Siti Khoirun Ni’mah

Kata Pengantar
Kata Pengantar

S

ektor perbankan tidak bisa dipungkiri masih memainkan peran yang strategis dalam
pembangunan ekonomi di Indonesia. Situasi ini terpotret dari sumber pembiayaan
pembangunan yang sejauh ini masih mengandalkan pembiayaan dari bank. Hasil studi awal
yang dilakukan oleh Tim ResponsiBank menemukan bahwa perbankan masih menguasai 79 persen
sektor keuangan di Indonesia, kendati pasar modal dan obligasi juga menunjukkan tren
pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Angka itu mengindikasikan nilai strategis bank dalam
agenda pembangunan nasional di masa-masa mendatang. Artinya, jika ditata dengan regulasi yang
tepat, bank-bank di Indonesia berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap agenda
pemerataan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sayangnya, bank-bank belum sepenuhnya memainkan peran strategis sebagaimana yang
diharapkan. Perbankan domestik justru gagap menjawab persoalan pokok dalam pembangunan
keuangan di Indonesia dewasa ini. Bahkan, perilaku bank di Indonesia cenderung masih
mempraktikan kebijakan apartheid dalam kegiatan operasional bank khususnya dalam kebijakan
pemberian kredit. Istilah apartheid mengacu pada praktik-praktik yang tidak adil dan diskriminatif
dalam operasional perbankan terutama dalam pengucuran kredit ke berbagai sektor dalam
perekonomian. Bentuknya beragam mulai dari perbedaan perlakuan antara deposan “kaya” dan
“miskin” sampai pada kencenderungan penyaluran kredit ke kreditor yang besar saja.
Tak hanya itu, perbankan nasional terkesan menutup mata atas pelbagai praktik-praktik investasi
tidak bertanggung jawab yang terjadi di perusahaan-perusahan tempat mereka berinvestasi. Fakta
ini mengingatkan kita bahwa meningkatnya komitmen keberlanjutan perbankan domestik ternyata
tidak serta merta memperbaiki praktik-praktik penghormatan HAM seperti hak-hak pekerja
terutama namun tidak terbatas pada sektor manufaktur padat karya. Masih banyaknya kasus-kasus
pengupahan dan kondisi kerja yang tidak adil dan layak mengonfirmasi bahwa perbankan nasional
belum menjadikan isu penghormatan hak-hak pekerja ke dalam kebijakan kredit dan investasinya.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa upaya memajukan HAM khususnya hak-hak pekerja di
perbankan nasional baru sebatas wacana. Karena itu, dibutuhkan sebuah upaya dan komitmen
bersama untuk mengubah secara mendasar paradigma perbankan nasional ketika memandang
peran strategis yang bisa dimainkan dalam agenda pemajuan hak-hak pekerja di Indonesia. Kajian
Perbankan dan Penghormatan Hak-Hak Pekerja: Studi Kasus PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub
Industry ini merupakan upaya kami dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen
perbankan nasional untuk mengintegrasikan hak-hak pekerja ke dalam kebijakan bisnis dan
investasinya.
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P

enelitian ini mengangkat tema Perbankan dan Penghormatan Hak-Hak Pekerja dengan studi
kasus PT Jaba Garmindo dan PT Panarub Industry dengan mengulas dua pertanyaan, yaitu:
bagaimana peran bank dalam mempengaruhi sistem perburuhan di Indonesia dan bagaimana
tanggung jawab perbankan dalam penghormatan hak-hak pekerja di sektor manufaktur.
Bank yang berinvestasi dalam kedua perusahaan ini adalah Bank CIMB-Niaga dan Bank UOB. Untuk
menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif
diskriptif dengan pendekatan kerangka kerja PBB tentang Bisnis dan HAM serta hak-hak pekerja di
dalam instrumen ILO. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan
wawancara dengan informan kunci.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank CIMB Niaga dan Bank UOB tidak memainkan peran
berarti dalam mempengaruhi kebijakan perburuhan di PT Jaba Garmindo dan PT Panarub Industry.
Meskipun masalah perburuhan di kedua perusahaan tersebut telah banyak dimuat media massa,
namun pihak bank tidak berupaya berdialog dengan Serikat Pekerja untuk mengidentifikasi masalah
yang terjadi. Bahkan ketika perusahaan mengalami pailit yang diajukan Bank, sama sekali Bank tidak
meminta masukan dari Serikat Pekerja. Padahal penghormatan terhadap hak-hak pekerja telah
dilakukan oleh bank-bank di Negara lain seperti oleh ASN Bank (Belanda) dan Bank Deutsche
(Jerman).
Oleh karena itu, penelitian ini memberi tiga rekomendasi yaitu: 1) mendorong OJK untuk merevisi
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia mengingat belum adanya klausul yang secara
eksplisit menyebutkan mengenai penghormatan terhadap HAM, 2) meminta pihak Bank CIMB Niaga
dan Bank UOB menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam keuangan berkelanjutan dengan
melakukan penilaian dan pengawasan yang lebih ketat mengenai pelanggaran hak-hak pekerja
dalam setiap kegiatan bisnis dan investasinya, 3) meminta pihak Bank CIMB Niaga, Bank UOB dan
bank-bank lainnya untuk membangun sebuah kebijakan HAM (human rights policy) yang sesuai
dengan kerangka kerja PBB tentang Bisnis dan HAM sekaligus belajar dari pengalaman bank-bank
yang telah menerapkan prinsip tersebut.
Kata-kata kunci: hak asasi manusia, hak-hak pekerja, ketimpangan, kredit perbankan.
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BAB I. Pendahuluan
Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

B

isa dikatakan dalam beberapa tahun terakhir, masalah ketimpangan mulai menjadi perhatian
dunia internasional. Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang menggantikan Tujuan
Pembangunan Millenium menempatkan penurunan ketimpangan sebagai salah satu dari 17
tujuan pembangunan global. Pun demikian dengan Forum Ekonomi Dunia (World Economic
Forum/WEF) yang sejak tahun 2013 menempatkan ketimpangan sebagai salah satu resiko yang
harus diwaspadai. Di tahun 2016 ini, tema yang diangkat di WEF adalah “Mastering the Fourth
Industrial Revolution”, dimana ketimpangan masih menjadi agenda utama di tengah isu-isu lainnya
seperti krisis migrasi, meningkatkan peran robot dalam kehidupan manusia, kekacauan pasar, dan
sebagainya.
Mengutip data the Guardian (19 Januari 2016) yang diambil dari Forbes and Credit Suisse
Global Wealth Databook di tahun 2014 dan 2015, jumlah orang kaya yang menguasai separuh
kekayaan dunia turun dari 388 orang di tahun 2010 menjadi 62 orang di 2015. Meningkatnya
ketimpangan juga diprotret INFID di dalam Survey Barometer Sosial di tahun 2014. Hasil survey
tersebut menunjukkan ketimpangan penghasilan adalah bentuk ketimpangan yang paling dirasakan
langsung oleh masyarakat.
Thomas Piketty (2014) dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century mengulas secara
khusus mengenai ketimpangan di sektor perburuhan. Piketty memberi ilustrasi bagaimana
ketimpangan yang dialami buruh dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Buruh seharusnya mendapatkan keuntungan dari meningkatnya pertumbuhan nasional.
Kenyataannya, alih-alih kehidupan buruh makin membaik, pertumbuhan ekonomi justru mendorong
ketimpangan makin lebar. Bahkan Forum Ekonomi Dunia telah memberi peringatan mengenai
Revolusi Industri Keempat yang ditandai dengan menguatnya teknologi yang berpotensi
menggantikan tenaga buruh di sektor industri global.
Indikasi memburuknya sistem perburuhan global terlihat dari trend porsi pendapatan buruh
terhadap total output yang terus mengalami penurunan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh Karabarbounis dan Neiman (2014) yang menemukan bahwa porsi pendapatan
buruh di Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Cina telah berkurang dalam 15 tahun terakhir.
Karabournis dan Neiman (2014) juga menemukan hal serupa pada hampir semua negara yang
dijadikan sampel penelitian. Menariknya, di 42 dari 59 negara yang menjadi sampel penelitian, porsi
pendapatan buruh dinyatakan mengalami penurunan setiap 10 tahun sekali (Karabournis & Neiman,
2014).
Pola dan kecenderungan yang sama juga ditunjukkan dalam publikasi rutin ILO pada 2015
yang bertajuk “Global Wage Report 2014/2015: Wages and Income Inequality”. Menurut laporan
tersebut, sejak 1980-an porsi pendapatan buruh telah menyusut bahkan ketika tingkat pertumbuhan
rata-rata upah mengalami kenaikan. Situasi ini ditengarai dipicu oleh tekanan pada pasar keuangan
untuk menghasilkan imbal hasil modal yang lebih tinggi, globalisasi perdagangan bebas, perubahan
teknologi, dan melemahnya daya tawar dari lembaga pasar tenaga kerja (ILO, 2015). Penjelasan
lainnya, tingkat produktivitas buruh ternyata mengalami peningkatan yang lebih cepat hingga
melampaui kenaikan upah rata-rata (ILO, 2015).
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Ironisnya, pada saat yang bersamaan, posisi daya tawar buruh Indonesia dalam negoisasi upah
yang layak dan adil mengalami erosi. Data ketenagakerjaan ILO (2015) menunjukkan tingkat
kepadatan serikat pekerja (trade union density rate) Indonesia dari tahun ke tahun terus berkurang.
Data ILO (2015) mencatat di 2009 tingkat kepadatan serikat pekerja hanya sebesar 8,5 persen. Jika
dibandingkan dengan 2001 yang sebesar 36,4 persen, jumlah serikat pekerja yang menyuarakan
kepentingan pekerja telah berkurang secara drastis. Angka tersebut mengindikasikan posisi tawar
buruh Indonesia kian terjepit.
Menariknya, meski jumlah serikat pekerja berkurang, konflik perburuhan tergolong masih
cukup tinggi. Temuan riset yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (2014: vi)
menyebutkan masalah perburuhan yang kerap mengemuka di Indonesia berdasarkan indeksasi
putusan-putusan Mahkamah Agung dalam lingkup hubungan industrial berkaitan dengan tujuh hal
berikut: (i) tentang perjanjian kerja waktu tertentu – perjanjian kerja waktu tidak tertentu; (ii)
tentang mogok tidak sah; (iii) tentang upah yang diberikan kepada pekerja saat menjalankan proses
pemutusan hubungan kerja (upah proses); (iv) pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi;
(v) tentang pemutusan hubungan kerja karena alasan kesalahan berat; (vi) tentang perlindungan
terhadap hak perempuan; dan (vii) hak berserikat dan dugaan pemberangusan serikat buruh/serikat
pekerja (union busting).
Fakta ini sejalan dengan tuntutan buruh beberapa tahun belakangan. Setidaknya selama tiga
tahun terakhir, ketidakpuasan buruh yang dipotret media dari tahun ke tahun sedikit banyak
memiliki kesamaan. Sebut saja misalnya, persoalan terkait upah selalu masuk dalam daftar tuntutan
buruh pada May Day sejak tahun 2013-2015 lalu. Masalah upah yang dinilai terlalu murah bagi
buruh serta persoalan penangguhan upah yang dilakukan oleh pihak perusahaan menjadi dua dari
10 tuntutan buruh pada May Day 2013 (Permana, 2014). Persoalan serupa juga masih diteriakkan
pada May Day 2014 sebagaimana dikutip oleh Kompas.com (Auliani, 2014) dan terus diperjuangkan
hingga May Day 2015 silam (Ariyanti, 2015).
Tuntutan buruh di atas menunjukkan dari tahun ke tahun buruh terus mengalami
ketidakpuasan dan merasa kesejahteraannya belum terpenuhi secara maksimal. Di sisi lain, nilai
kapitalisasi perbankan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Laporan Statistik
Perbankan Indonesia 2015 mencatat dari tahun ke tahun, kegiatan penyaluran dana khususnya dari
bank umum terus mengalami peningkatan yang signifikan. Setidaknya penyaluran dana bank umum
meningkat 2 persen dari total keseluruhan dana yang salurkan pada tahun 2013 dan 27 persen dari
nilai yang tersalurkan pada tahun 2011 (OJK, 2015: 2).
Demikian halnya data yang dirilis Bank Indonesia (BI) terkait posisi pinjaman investasi yang
disalurkan oleh Bank Asing dan Campuran untuk industri pengolahan mengalami kenaikan. Dari
11,746 miliar pada 2008 meningkat menjadi 38,338 miliar pada Mei 2014. Peningkatan ini
menggambarkan peranan bank untuk menyalurkan kredit kepada industri cukup signifikan.
Terutama bagi industri yang produksinya berorientasi ekspor, tentu hal ini akan lebih memberikan
jaminan terhadap akumulasi keuntungan atas investasi yang ditanamkan. Meski demikian, faktanya
besaran kredit yang diberikan pada sektor ini tidak cukup banyak memberi pengaruh yang signifikan
pada kesejahteraan buruh yang bekerja di sektor tersebut.
Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa sektor perbankan memainkan peran yang esensial dalam
aktivitas bisnis dan investasi. Karena berfungsi sebagai sumber permodalan, sektor keuangan
merupakan urat nadi untuk berbagai jenis aktivitas bisnis dan kegiatan investasi. Tanpa modal,
kegiatan bisnis dan investasi tidak akan bisa berjalan dan akan berdampak pada menurunnya tingkat
2
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kesejahteraan sosial termasuk kesejahteraan pekerja. Pun, jika sumber permodalan tidak tersedia,
aktivitas bisnis dan investasi yang menimbulkan dampak terjadinya pelanggaran HAM (termasuk
pelanggaran hak-hak pekerja) dan kerusakan lingkungan tidak akan pernah ada.
Misalnya saja kasus relasi bisnis antara Bumitama Agri Ltd. dengan Deutsche Bank. Bumitama
Agri Ltd. adalah salah satu perusahaan kelapa sawit asal Indonesia yang tercatat di Bursa Efek
Singapora (Singapore Stock Exchange). Kegiatan bisnis Bumitama di Indonesia mendapat suntikan
pinjaman dana dari Bank Deutsche, HSBC, dan Rabobank. Bumitama yang beroperasi di atas lahan
yang luasnya lebih dari 204.000 hektar tercatat sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit yang
memiliki reputasi buruk terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kerusakan
lingkungan di Indonesia.
Sebuah laporan yang bertajuk Dirty Profits 3: Report on Companies and Financial Institutions
Benefiting from Violations of Human Rights (2014) menunjukkan salah satu anak perusahaan
Bumitama telah merusak hutan gambut seluas 500 hektar. Padahal, hutan gambut tersebut
merupakan habitat orang utan dan termasuk pula sebagai daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi
(High Conservation Value area). Atas dasar itulah, maka kelompok Friends of the Earth kemudian
melayangkan pengaduan ke Bank Deutsche sebagai salah satu bank yang memberikan pinjaman
kepada Bumitama. Hasilnya, enam bulan pasca pengaduan, Deutsche Bank tidak lagi memberikan
pinjaman modal usaha kepada Bumitama.
Gambaran singkat kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bumitama dan respon dari
pihak Bank Deutsche di atas sedikitnya menjelaskan relevansi HAM dengan sektor keuangan,
khususnya industri perbankan. Ini menunjukkan bahwa industri perbankan sebagai entitas bisnis
sejatinya mampu mengambil peran yang lebih strategis dan menentukan dalam advokasi penegakan
dan pemajuan HAM baik di tingkat domestik maupun global. Pasalnya, selain merupakan sumber
pendanaan yang esensial bagi perusahaan dalam skala menengah dan besar, industri perbankan juga
menjadi sumber permodalan bagi usaha skala mikro dan kecil.
Sayangnya, meski memiliki fungsi yang strategis, pihak perbankan Indonesia memandang
dirinya hanya sebagai aktor netral yang bertugas melayani transaksi bisnis semata. Hal ini
terkonfirmasi dari Laporan Pemeringkatan Bank 2015 yang dirilis oleh ResponsiBank Indonesia pada
awal 2016. Sebagai gambaran, untuk tema Hak Asasi Manusia (HAM), perbankan nasional jauh
tertinggal dengan perbankan asing. Menurut laporan tersebut, perbankan asing memiliki skor ratarata di atas 20 persen. Sebagai gambaran, HSBC memiliki skor 56,73 persen, Citibank mendapatkan
skor 53,85 persen, dan Mitsubishi-UFJ dengan 24,04 persen. Ironisnya, dari delapan bank nasional
yang dinilai, hanya Bank BNI yang mendapatkan skor. Itu pun dengan skor yang jauh di bawah HSBC,
Citibank, atau Mitsubishi-UFJ yakni hanya 5,77 persen. Bank CIMB-Niaga, sebagai salah satu bank
yang turut dinilai oleh ResponsiBank, tidak mendapatkan skor dari tema HAM dan hanya
mendapatkan skor agregat 1,52 persen dari seluruh tema dan sektor, atau hanya menempati posisi
kedua dari bawah.
Selain itu, Laporan Pemeringkatan Bank oleh Responsibank di tahun 2015 juga menilai
pencapaian bank-bank di Indonesia dalam hal penghormatan hak-hak pekerja. Lagi-lagi ketiga bank
asing yang menjadi sampel (HSBC, Citibank, dan Mitsubishi-UFJ) masih memimpin dengan skor
berturut-turut 60,42 persen (HSBC), 53,13 persen (Citibank), dan 46,88 persen (Mitsubishi-UFJ).
Untuk tema ini, kinerja bank-bank BUMN jauh dari kata memuaskan karena tidak memiliki skor sama
sekali dari maksimal skor 100 persen. Pada tema ini, dari delapan bank nasional yang diteliti, justru
hanya Bank Danamon yang memiliki skor kendati masih jauh di bawah HSBC, Citibank, dan
3
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Mitsubishi-UFJ. Bank Danamon tercatat memiliki skor 16,67 persen. Laporan Pemeringkatan Bank
2015 menggolongkan Bank Danamon sebagai salah satu bank yang memberikan perhatian yang
cukup besar dalam perlindungan hak-hak pekerja karena dalam Sustainability Report 2014 secara
ekspilit menyebutkan bahwa kebijakan kredit Bank Danamon terlarang untuk sektor industri yang
melibatkan buruh anak, kerja eksploitatif, dan kerja paksa.
Atas dasar itu, maka penelitian tentang pertautan dan peran sektor perbankan di Indonesia
dalam penghormatan hak-hak pekerja menarik untuk ditelisik lebih dalam. Penelitian yang
menganalisis relasi antara tanggung jawab sektor perbankan di Indonesia terkait hak-hak pekerja
bisa dikatakan masih minim. Kalaupun ada, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengangkat
permasalahan seputar pemenuhan hak-hak pekerja di internal bank sendiri. Sedangkan penelitian
tentang bagaimana kebijakan kredit sektor perbankan dikaitkan dengan penghormatan hak-hak
pekerja di perusahaan yang menjadi klien/nasabahnya belum banyak yang diangkat ke permukaan.
Karenanya, dibutuhkan sebuah riset yang mengupas secara mendalam tentang bagaimana tanggung
jawab sektor perbankan terhadap penghormatan pekerja terutama di sektor manufaktur yang padat
karya.

1.2

Pertanyaan Penelitian1

Berpijak pada paparan yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memaparkan mengenai
tanggung jawab HAM perbankan nasional terutama terkait penghormatan hak-hak pekerja pada
sektor manufaktur yang padat karya. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini
adalah:
1)
2)

Bagaimana peran bank dalam mempengaruhi sistem perburuhan di Indonesia; dan
Bagaimana tanggung jawab perbankan dalam penghormatan hak-hak pekerja di sektor
manufaktur?

Kedua pertanyaan ini akan didekati, selain dengan melakukan tinjauan literatur, juga dengan
melakukan studi kasus terhadap pelanggaran hak buruh di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub
Industry, yang merupakan debitur dari Bank CIMB-Niaga dan Bank UOB.

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
1) Menganalisis sejauh mana peran bank dalam mempengaruhi sistem perburuhan di
Indonesia; dan
2) Melihat sejauh mana implementasi tanggung jawab sektor perbankan dalam pemenuhan
hak-hak pekerja di sektor manufaktur.

1

Praktik penghormatan hak-hak pekerja yang bekerja di bank di luar ruang lingkup penelitian ini
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1.4

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud
menguraikan secara komprehensif berbagai temuan di lapangan. Studi kasus menjadi metodologi
yang dipakai untuk memotret masalah perburuhan yang terjadi di PT. Jaba Garmindo dan PT.
Panarub Industry. Studi kasus juga menjadi sarana untuk melakukan komparasi terhadap masalah
perburuhan di masing-masing perusahaan dan menunjukkan praktik CIMB Niaga sebagai bank yang
memberikan kredit dan invetasi kepada kedua perusahaan tersebut. Meskipun CIMB Niaga bukan
satu-satunya kreditur, namun peneliti hanya memilih CIMB Niaga karena pertimbangan kesesuaian
dengan riset ResponsiBank sebelumnya. Dalam hal ini, kreditur lain tidak masuk dalam kategori bank
yang pernah dinilai oleh ResponsiBank Indonesia (2015).
Kedua perusahaan sendiri dipilih setelah proses panjang pra-penelitian dengan didasarkan pada
pertimbangan:
a)
b)
c)
d)

Perusahaan nasional,
Masalah perburuhan yang terjadi relatif lama dan tidak sedikit,
Sumber pendanaan yang relatif lebih mudah diketahui,
Kesesuaian kreditur dengan bank umum yang pernah diteliti oleh Koalisi ResponsiBank
sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, tim peneliti
mengumpulkan informasi dari hasil dokumentasi yang dimiliki baik oleh serikat pekerja (dalam hal ini
Gabungan Serikat Buruh Independen dan jaringannya) dan media massa, terutama media online.
Dokumentasi mempermudah pengumpulan informasi masalah perburuhan yang direkam oleh GSBI
dan media online melalui pemberitaannya.
Tahap pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam.
Wawancana mendalam digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari PT. Jaba Garmindo,
PT. Panarub Industry, dan CIMB Niaga sebagai pihak kreditur. Wawancana mendalam tidak
dilakukan secara bersamaan kepada pihak debitur dan kreditur sekaligus melainkan melalui
beberapa tahapan. Tahap pertama ditujukan pada pihak perusahaan (PT. Jaba Garmindo dan PT.
Panarub Industry), dan tahap selanjutnya lebih ditujukan kepada pihak CIMB Niaga. Hasil wawancara
mendalam kemudian disilangkan satu sama lain dari ketiga sumber utama tersebut untuk
memperkuat masing-masing hasil wawancara.
Teknik Analisa Data
Analisis data dilakukan pasca semua data terkumpul dengan mengandalkan informasi dari
serikat buruh, perusahaan, dan kreditur sebagai data primer. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan
memberi penilaian terhadap praktik dan peran CIMB Niaga dalam menghadapi dan menyelesaikan
masalah perburuhan yang terjadi di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub Industry. Kerangka penilaian
disesuaikan dengan panduan Fair Finance Guide International, Konvensi ILO, UU Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003, dan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM PBB.
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1.5

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kelemahan, antara lain tim peneliti tidak berhasil
mendapatkan konfirmasi secara langsung dari pihak Bank CIMB Niaga dan Bank UOB terkait
permasalahan perburuhan di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub Industry. Penyebabnya, tim
peneliti tidak mendapatkan respon dari pihak Bank CIMB Niaga dan Bank UOB atas surat
permohonan wawancara. Selain itu, terkait permasalahan hak-hak pekerja, tim peneliti juga tidak
berhasil mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak manajemen PT. Jaba Garmindo dan PT.
Panarub Industry.

1.6

Sistematika Laporan

Pembahasan dalam laporan penelitian dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama mengulas
secara singkat dasar pemikiran penelitian ini yang cakupannya berupa ulasan singkat tentang latar
belakang, identifikasi masalah, dan kajian kepustakaan yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian ini
juga membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup metode
penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.
Bagian kedua menguraikan secara singkat kerangka kerja dan konseptual tentang tanggung
jawab HAM dalam sektor keuangan terutama pihak perbankan. Bagian ketiga membahas relasi
keuangan perusahaan dan perbankan yang mencakup jenis-jenis relasi lembaga keuangan dan
perusahaan serta profil keuangan perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Bagian keempat
menyajikan temuan-temuan di lapangan dan analisis tentang peran perbankan dalam penghormatan
hak-hak pekerja di sektor manufaktur dan dampaknya penciptaan kondisi kerja yang layak. Bagian
kelima menarik pokok-pokok pikiran atas permasalahan, hasil, dan pembahasan dalam penelitian ini.
Bagian ini juga menyajikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian
ini.
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Bab II. Kerangka Konseptual
2.1 Konsep Kunci Hak Asasi Manusia

H

AM2 adalah seperangkat norma, prinsip, dan standar yang diterima secara universal tentang
standar minimal harkat dan martabat manusia yang dimaknai sebagai terancam atau
terlanggar. HAM juga merupakan jaminan hukum yang universal yang melindungi setiap
orang dan kelompok terhadap tindakan dan pembiaran yang menggangu kebebasan yang mendasar,
harkat, dan martabat manusia. Beberapa prinsip yang menjadi karakteristik utama HAM antara lain
universalisme dan tidak dapat dicabut (universalism and inalienability), keutuhan dan
kesalingtergantungan (indivisibility and interdependence), non diskriminasi dan kesetaraan (nondiscrimination and equality), partisipasi (participation), transparansi (transparency), dan
akuntabilitas (accountability).
HAM umumnya dibagi ke dalam tiga rumpun besar. Pertama, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak
ini biasanya digambarkan sebagai hak negatif karena Negara diwajibkan untuk menahan diri dari
tindakan-tindakan tertentu yang akan melanggar HAM. Kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Hak ini berkebalikan dengan hak-hak sipil politik karena Negara diwajibkan untuk bertindak secara
aktif guna memajukan dan mewujudkan HAM secara progresif dan berkelanjutan. Ketiga, hak-hak
kolektif. Jika kedua hak sebelumnya bersifat perseorangan, maka hak ketiga ini diasosiasikan pada
kelompok-kelompok tertentu seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan,
hak masyarakat adat, hak pekerja migran dan lain-lain.
Lebih lanjut, dalam konteks HAM, Negara adalah pemangku kewajiban utama (primary duty
bearer) dimana kewajiban utamanya berupa kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi
(to protect), dan memenuhi (to fulfil) HAM. Kewajiban untuk menghormati mempunyai makna
Negara diwajibkan untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengganggu penikmatan
HAM. Adapun kewajiban untuk melindungi mengandung makna Negara diharuskan untuk
memastikan bahwa pihak ketiga termasuk korporasi tidak melakukan aksi dan tindakan yang akan
mengganggu perwujudan HAM. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi memiliki makna Negara
diharuskan untuk mengambil langkah-langkah secara aktif melalui langkah-langkah legislatif,
administratif, hukum, anggaran, atau langkah-langkah lain yang tepat untuk merealisasikan hak-hak
tersebut. Kegagalan menjalankan ketiga kewajiban tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran
HAM.
Selain itu, karena HAM bersifat tidak dapat dipisahkan, saling tergantung, saling terkait, dan
sama pentingnya bagi penegakan martabat manusia maka ketiga tanggung jawab Negara tersebut
berlaku baik untuk hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi juga mengandung elemen-elemen kewajiban untuk
bertindak (obligation of conduct) dan kewajiban atas hasil (obligation of result). Kewajiban untuk
bertindak dimaknai sebagai kewajiban Negara untuk mengambil tindakan-tindakan yang terukur dan
rasional dalam merealisasikan suatu hak. Sedangkan adanya kewajiban atas hasil mewajibkan
Negara untuk mencapai target-target tertentu dalam usaha pemenuhan standar substansial suatu
hak secara lebih terperinci.

2

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk hak-hak pekerja
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2.2

Kerangka Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM

Karena HAM merupakan standar kebebasan yang mendasar, harkat, dan martabat manusia,
maka semua individu dan beberapa kelompok memiliki HAM. Implikasinya, jika seseorang/kelompok
memiliki hak, maka pasti ada seseorang/pihak yang akan dimintai tanggung jawab atau memiliki
kewajiban untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, pemangku utama kewajiban
untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM ada di tangan Negara. Meski fokus utamanya
ada di penyelenggara Negara, kewajiban untuk mengormati juga melekat pada semua individu
termasuk masyarakat, kelompok, organisasi, dan institusi termasuk korporasi.
Dengan demikian, tanggung jawab HAM yang dibebankan kepada korporasi adalah kewajiban
untuk menghormati. Adapun dasar pemikiran penetapan kewajiban perusahaan untuk menghormati
HAM adalah karena kewajiban untuk memenuhi dan melindungi melekat pada Negara bukan pada
individu (lihat gambar 1). Secara konseptual, penetapan kewajiban perusahaan untuk menghormati
HAM secara eksplisit dalam Kerangka Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM telah memberikan jalan
keluar sementara atas perdebatan yang sengit selama ini tentang tanggung jawab HAM dari aktor
Non-negara seperti perusahaan.
Singkat kata, dalam konteks ini, bentuk tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM
berwujud tidak melakukan aktivitas bisnis yang mengancam penikmatan HAM pihak lain seperti
karyawan, komunitas lokal, atau individu lain yang terkena dampak negartif dari aktivitas bisnis
perusahaan. Komitmen perusahaan untuk menghormati HAM bisa ditunjukkan bisa melalui
penghormatan terhadap hak-hak pekerja/karyawannya atau melalui penerapan kriteria HAM bagi
pemasok.
Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan tentang Bisinis dan HAM (2008)
yang kemudian dioperasionalisasikan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM
(2011) dibangun di atas tiga pilar yang saling terkait satu sama lain (lihat gambar 2 dan 3).
a) Pilar I adalah kewajiban Negara untuk melindungi HAM (the State duty to protect human rights).
Artinya, Negara diharuskan untuk memberikan perlindungan kepada semua individu dari
ancaman pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk korporasi melalui kebijakan, regulasi, dan
peradilan yang tepat.
b) Pilar II adalah kewajiban korporasi untuk menghormati HAM (the corporate responsibility to
respect human rights). Untuk menunjukkan komitmennya terhadap HAM, perusahaan dituntut
untuk memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu :
1) Adanya komitmen kebijakan HAM yang dibunyikan secara ekspilisit;
2) Menjalankan proses uji tuntas guna mengidentifkasi, mencegah, mengurangi, dan
menyiapkan langkah-langkah yang mampu mengatasi dampak buruk dari aktivitas bisnisnya
terhadap HAM baik yang aktual maupun yang potensial; dan
3) Adanya sebuah proses remediasi yang sah yang memungkinkan adanya kegiatan pemulihan
terhadap korban yang terkena dampak buruk dari aktivitas bisnis mereka.
c) Pilar III adalah adanya akses terhadap pemulihan yang efektif (access to effective remedy). Pilar
ketiga ini dimaksudkan sebagai penyediaan sarana dan mekanisme pengaduan korban
pelanggaran HAM sebagai akibat dampak buruk dari operasi bisnis baik melalui mekanisme
yudisial maupun non-yudisial. Alasannya, dalam praktik manajemen risiko, tidak semua potensi
dampak buruk dari kegiatan bisnis dan investasi dapat diidentifikasi dan diantisipasi secara tepat.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Tanggung Jawab HAM untuk Pebisnis

Gambar 2. Kerangka Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM
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PrinsipPrinsip
Dasar

Gambar 3. Panduan Penerapan Mekanisme Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM
Menghindari melakukan aktivitas
bisnis yang melanggar HAM

Mengatasi dampak buruk yang
disebabkan oleh operasi bisnis
termasuk melalui kemitraan
bisnis dan rantai nilai

Adanya komitmen kebijakan untuk menghormati HAM yang
 Disetujui di tingkat paling senior
 Diinformasikan oleh pakar/ahli
 Menetapkan harapan perusahaan terhadap pegawai, mitra, dan pemangku
kepentingan operasional lainnya terkait dengan HAM
 Tersedia untuk publik dan telah dikomunikasikan kepada semua pemangku
kepentingan
 Diadopsi dalam kebijakan dan prosedur operasional

Prinsip-Prinsip Operasional

Menjalankan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi,
dan menjelaskan dampaknya terhadap HAM
 Menilai dampak aktual dan potensial terhadap HAM
 Memanfaatkan saran dari pemangku kepentingan yang terkena dampak
tanpa mengorbankan kerahasian komersiil
 Mengintegrasikan dan menindaklanjuti temuan-temuan
 Melacak dan mengkomukinasikan kinerja secara rutin dan mudah diakses
Adanya proses remediasi untuk yang terkena dampak buruk terhadap HAM
 Menyediakan kebijakan/program bagi yang terkena dampak untuk
meningkatkan perhatian
 Memasukkan mekanisme pengaduan yang sah dan transparan, merata, dan
mudah diakses, sesuai dengan HAM, dan dapat diprediksi
Sumber: The Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) & Oxfam Technical Briefing (2013)

2.3

Uji Tuntas HAM untuk Sektor Perbankan

Sektor perbankan mendapatkan keuntungan dari kegiatan mengambil risiko dan mengelola
risiko. Manajemen risiko tradisional perbankan umumnya difokuskan pada bisnis utama perbankan
yakni menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi merujuk pada sebuh proses untuk
memberikan pinjaman dan mengumpulkan dana. Beberapa jenis risiko yang melekat pada industri
perbankan antara lain risiko pasar (market risk), risiko hukum (legal risk), risiko operasional
(operational risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko kredit (credit risk). Karena itu, industri
perbankan identik dengan aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko.
Bank sebagai institusi keuangan juga memiliki beragam aktivitas dan mitra kerja mulai dari
yang sifatnya perseorangan maupun kelompok bisnis tertentu. Sebagai korporasi, bank menyediakan
sejumlah produk dan layanan jasa perbankan untuk perseorangan melalui bank ritel dan swasta, jasa
bisnis komersiil melalui bank investasi dan korporasi, dan untuk investor melalui aktivitas jasa
manajemen aset. Di sisi yang lain, meski tidak akan mengurangi kualitas aset yang dimiliki oleh
lembaga keuangan, namun lembaga keuangan pun lambat laun bisa terkena dampak dari aktivitas
bisnis dan investasi yang tidak bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan. Mekanisme
transmisinya biasanya melalui pekerja, rantai pasokan (supply chain), konsumen, produk, dan jasa.
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Dengan demikian, sektor perbankan bisa dianggap sebagai aktivitas bisnis khusus karena bisa
memainkan dua peran yang tidak kelihatan secara kasat mata baik sebagai aktor penyebab
terjadinya pelanggaran HAM maupun sebagai aktor dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh korporasi. Terkait hal ini, Bordignon (2012) menyatakan bahwa sektor keuangan
terutama perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus jika melihat potensi dampak bisnis ini
terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Alasannya, pihak bank bisa menjadi penyebab langsung
pelanggaran HAM melalui pelanggaran terhadap hak-hak karyawan dan konsumennya. Selain itu,
bank juga dapat berperan secara tidak langsung terjadinya pelanggaran HAM melalui pemberian
bantuan keuangan/pinjaman kepada klien atau perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis yang
melanggar HAM.
Atas dasar itu, maka bank sebagai industri jasa jelas memiliki kewajiban untuk menghormati
HAM. Menghormati HAM secara sempit dapat dimaknai dengan tidak melakukan tindakan-tindakan
yang dapat menganggu hak dan kebebasan orang lain. Namun, istilah menghormati tidak bisa
ditafsirkan sebagai tindakan pasif atau sekadar menahan diri dari melakukan aksi dan tindakan yang
mengancam HAM. Sebaliknya, industri perbankan justru diharapkan untuk mengambil langkahlangkah secara aktif seperti mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran HAM
melalui uji tuntas yang tepat (due diligence) dalam semua operasi dan hubungan bisnisnya.
Menurut kerangka kerja Ruggie (lihat gambar 3), uji tuntas HAM memiliki empat ekspektasi
utama yaitu (i) menilai dampak pelanggaran HAM aktual dan potensial; (ii) mengintegrasikan dan
dan menindaklanjuti temuan-temuan; (iii) melacak respon/tanggapan; dan (iv) mengkomunikasikan
bagaimana dampak tersebut ditangani. Untuk bank, ada tiga lingkup pengaruh yang perlu ditangani
secara terpisah dalam kebijakan investasi tentang isu-isu perburuhan yakni peran bank sebagai
majikan, perusahaan tempat bank berinvestasi, rantai pasokan perusahaan tempat bank
berinvestasi. Artinya, pihak bank diharapkan fokus pada kebijakan yang terkait dengan layanan
pinjaman dan investasi mereka kepada perusahaan yang menjadi mitra bisnisnya. Dalam konteks ini,
sektor perbankan diharapkan mengembangkan sebuah model manajemen risiko yang memasukkan
parameter keuangan dan non keuangan seperti HAM secara tepat dan berimbang.
Selanjutnya, sektor perbankan perlu mengidentifikasi dampak aktual dan potesial dari
aktivitas dan relasi bisnisnya yang mengancam penikmatan terhadap HAM. Dalam konteks ini, pihak
bank perlu mengetahui apakah ada aktivitas dan relasi bisnisnya dengan klien yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran HAM secara langsung atau turut serta (secara tidak langsung) menimbulkan
terjadinya pelanggaran HAM. Sebuah laporan KPMG (2013) yang bertajuk Human Rights in the
Banking Sector menyebutkan tiga daerah inti yang memiliki risiko tinggi terjadinya pelanggaran HAM
di perbankan yaitu (i) manajemen karyawan; (ii) konsumen dan kegiatan bisnis dalam sektor
keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan proyek, pinjaman, dan manajemen aset; dan (iii)
pemasok dan manajemen rantai pasokan.
Karena itu, setelah mengidentifikasi daerah inti yang memiliki risiko tinggi terjadinya
pelanggaran HAM, pihak perbankan diharapkan mengambil langkah-langkah yang tepat guna
mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak buruk terhadap HAM akibat transaksi dan relasi
bisnisnya. Dalam sektor keuangan termasuk perbankan, jika diatur dengan tata kelola yang baik,
kekuatan leverage perbankan bisa memainkan peran yang strategis dalam kegiatan pencegahan dan
pemulihan HAM. Artinya, kunci utama pihak perbankan dalam menjalankan uji tuntas HAM adalah
bagaimana pihak perbankan menggunakan kekuatan leverage-nya dalam mempengaruhi atau
mengontrol perilaku bisnis kliennya (baik korporasi maupun investor) yang menyebabkan secara
langsung atau hanya ikut serta terjadinya pelanggaran HAM (lihat gambar 4).
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Gambar 4. Kerangka Kerja Uji Tuntas untuk Perbankan

Sumber: Diadaptasi dari laporan Clifford Chance, May (2014)

2.4

Hak-Hak Pekerja dalam Instrumen ILO

Dalam ranah internasional, instrumen yang dibuat di ILO terkait dengan kebijakan perburuhan
mempunyai kedudukan yang strategis. Standar Dasar Perburuhan ILO adalah konvensi yang sangat
mendasar dan penting yang diterima secara internasional dan universal. Karena tidak diperlukan
ratifikasi, maka semua konvensi tersebut berlaku bagi setiap negara dan perusahaan. Adapun
Standar Dasar Perburuhan ILO terdiri dari empat Area dan delapan Konvensi. Keempat area Standar
Dasar Perburuhan ILO, yaitu:
1) Kebebasan Berserikat dan Hak Berunding Bersama (C87, C98)
2) Tidak ada Kerja Paksa (C29, C105)
3) Tidak ada Pekerja Anak (C138, C182)
4) Tidak ada Diskriminasi (C100, C111)
Sementara itu, 8 Konvensi Dasar Perburuhan ILO yang dimaksud, yaitu:
1) Konvensi No. 87/1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama.
2) Konvensi No. 98/1949 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.
3) Konvensi No. 29/1930 Tentang Kerja Paksa
4) Konvensi No. 105/1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
5) Konvensi No. 138/1973 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
6) Konvensi No. 182/1999 Tentang Dampak Pekerjaan Buruk Bagi Para Pekerja Anak
7) Konvensi No. 100/1951 Tentang Upah Yang Sama Untuk Pekerjaan Yang Sama.
8) Konvensi No. 111/1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
Semua standard dan konvensi ILO di atas telah diratifikasi dan berlaku di Indonesia serta diharapkan
dapat menjadi panduan bagi negara dan perusahaan untuk mengimplementasikan aturan-aturan
tersebut secara konsisten.
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2.5

Sistem Perburuhan dalam Kebijakan Perbankan di Tingkat Global

Seiring banyaknya kasus pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang mencuat akibat
perilaku pebisnis dan investor yang kurang bertanggung jawab, perlahan namun pasti hal itu telah
mengubah paradigma dan kebijakan perbankan. Karena itu, sejumlah inisiatif telah diluncurkan guna
mendorong praktik-praktik bisnis dan investasi yang lebih bertanggung jawab di sektor keuangan.
Menariknya lagi, jumlah bank yang mengadopsi sejumlah inisiatif tanggung jawab sosial di sektor
keuangan terus meningkat. Beberapa inisiatif tanggung jawab sosial yang banyak diadopsi oleh pihak
perbankan antara lain:
a)

Prinsip-Prinsip Equator (Equator Principles/EP). Prinsip-prinsip Equator merupakan inisiatif
yang dipromosikan oleh International Financial Corporation (IFC) dan Bank Dunia yang
diluncurkan pada 2003 oleh 10 lembaga keuangan. Prinsip-prinsip Equator adalah sebuah
kerangka kerja manajemen risiko untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan
dan sosial dalam sebuah proyek bisnis dan investasi. Prinsip tersebut ditujukan untuk
memberikan standar minimum dalam melakukan uji tuntas guna mendukung pengambilan
keputusan risiko yang lebih bertanggung jawab. Sampai saat ini, tercatat ada 82 lembaga
keuangan dari 36 negara yang secara resmi telah mengadopsi prinsip tersebut.

b)

Prinsip-Prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab PBB (UN Principles for Repsonsible
Investment/UNPRI). Prinsip-Prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab (UNPRI)
diluncurkan oleh PBB pada 2006. Prinsip tersebut mengadopsi pendekatan investasi yang lebih
luas karena secara eksplisit mengakui relevansi investor dengan faktor lingkungan, sosial dan
tata kelola, dan juga kesehatan dan stabilitas jangka panjang pasar secara keseluruhan. Saat
ini UNPRI telah ditandatangani oleh 1465 pihak yang terdiri atas 303 pemilik aset, 960 manajer
investasi, dan 202 mitra layanan profesional.

c)

United Nations Environmental Programme Financial Initiative (UNEP FI). UNEP FI merupakan
insitiatif yang diluncurkan pada 1992 dalam konteks KTT Bumi di Rio dan berbasis di Jenewa,
Swiss. Inisiatif ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menghubungkan antara
kepentingan agen-agen pembangunan PBB dengan sektor keuangan (perbankan, asuransi, dan
investor). Selain itu, dengan peluncuran UNEP FI diharapkan sektor keuangan dapat
memainkan peran yang lebih luas dalam mendukung program-program pembangunan yang
berkelanjutan. Sampai saat ini, lembaga keuangan yang mengadopsi UNEP FI tercatat sudah
mencapai 200 anggota.

d)

Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah organisasi independen internasional yang
menginisiasi pelaporan tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, GRI
merupakan pelopor dalam penyusunan standar pelaporan korporasi dan transparasi sejak
akhir tahun 1990-an. Saat ini 93% dari 250 korporasi terbesar dunia telah melaporkan kinerja
keberlanjutan korporasinya. GRI juga telah mengeluarkan semacam pedoman tambahan
tentang pelaporan keberlanjutan di sektor keuangan yang dinamakan GRI Financial Services
Sector Supplement (GRI FSSS).

Ada banyak alasan yang mengemukakan mengapa pihak perbankan di tingkat global mulai
menunjukkan komitmennya terhadap isu sosial dan lingkungan. Untuk mengetahui dan dan
mengukur keuntungan mengintegrasikan isu pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan kredit,
investasi, dan manajemen aset, maka International Financial Corporation (IFC) pada 2005 melakukan
survey terhadap 120 lembaga keuangan dari 43 negara berkembang pesat (emerging markets).
Hasilnya, IFC menemukan delapan alasan utama mengapa bank mempertimbangkan isu sosial dan
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lingkungan, yaitu 1) untuk meningkatkan kredibilitas dan mendapatkan keuntungan dalam reputasi,
2) diminati oleh investor, 3) meningkatkan nilai kepada pemangku kepentingan, 4) risiko lebih
rendah dan imbal hasil lebih baik, 5) bank/klien menghadapi tuntutan kewajiban, 6) diminati oleh
klien, 7) pengalaman kredit macet (NPL), dan 8) berpotensi mengembangkan usaha. Dari kedelapan
alasan utama tersebut, faktor paling utama yang menjadi dasar pertimbangan responden
mengadopsi standar tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meningkatkan kredibilitas
dan mendapatkan keuntungan dari reputasi (68 persen), diminati oleh investor (64 persen),
membuat risiko menjadi lebih rendah dan meningkatkan imbal hasil menjadi lebih baik (52 persen).
Gambar 5. Alasan Utama Perbankan Menimbang Isu Sosial dan Lingkungan (Persentase
Responden)

Sumber: IFC, 2005

Karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perbankan
telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang cukup menjanjikan dalam isu pembangunan,
khususnya pembangunan berkelanjutan. Hasil pengukuran Indeks Global 100 dari Corporate Knights
(CK), sebuah lembaga konsultan media dan investasi yang berbasis di Toronto, yang bertajuk “The
Global 100 Most Sustainable Corporations 2016” merilis daftar 100 perusahaan yang menunjukkan
komitmen yang tinggi pada isu-isu keberlanjutan. Dari laporan tersebut, ada 13 bank atau sekitar 13
persen yang masuk dalam daftar 100 perusahaan paling berkelanjutan di dunia. Menariknya, dari
100 perusahaan yang paling berkelanjutan di dunia, ada 2 bank yang masuk dalam kelompok 10
teratas dan 8 bank yang masuk sebagai kelompok 50 teratas (lihat tabel 1). Menariknya lagi,
Australia menempatkan 4 bank dalam daftar tersebut yakni Commonwealth Bank of Australia,
Wespac Banking, Australia & New Zealand Banking Group, dan National Australia Bank.
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Tabel 1. Daftar Peringkat Bank yang Masuk 100 Perusahaan Paling Berkelanjutan di Dunia (The
Global 100 Most Sustainable Corporations)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama Bank
Commonwealth Bank of Australia
Danske Bank
Shinhan Financial Group
DNB
Wespac Banking
BNP Paribas
Skandinaviska Enskilda Banken
ING Groep
Toronto-Dominion Bank
Australia & New Zealand Banking Group
National Australia Bank
Banco do Brasil
Bank of Montreal

Asal Negara
Australia
Denmark
Korea Selatan
Norwegia
Australia
Perancis
Swedia
Belanda
Kanada
Australia
Australia
Brasil
Kanada

Peringkat
4
7
18
28
33
35
41
45
54
67
73
75
86

Sumber: Corporate Knights, 2016

Dalam mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan, Indeks Global 100 menggunakan 12
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI). Dari 12 indikator yang digunakan, tercatat
lima indikator yang relevan dengan hak-hak pekerja antara lain rasio gaji CEO terhadap rata-rata
pekerja (CEO to average worker pay), status dana pensiun (pension fund status), kinerja keselamatan
(safety performance), perputaran tenaga kerja (employee turnover), dan keragaman kepemimpinan
(leadership diversity). Meski demikian, sejumlah standar hak-hak inti buruh belum masuk ke dalam
KPI misalnya isu tentang tenaga kerja paksa (forced labour), kondisi tempat kerja yang sehat dan
aman (healthy and safe working conditions), upah yang layak (living wage), kebebasan berserikat
dan melakukan perundingan bersama (freedom of association and collective bargaining).
Namun, peningkatan komitmen bank dalam isu sosial dan lingkungan belum berdampak
signifikan terhadap penghormatan hak-hak pekerja terutama di perusahaan yang menjadi klien
bank. Pasalnya, penghormatan hak-hak pekerja masih sebatas untuk karyawan mereka sendiri.
Keputusan investasi bank umumnya belum disangkutpautkan dengan hak-hak pekerja dan kondisi
kerja. Artinya, pihak bank belum mensyaratkan kepada kliennya untuk memenuhi standar atau
kriteria penghormatan hak-hak pekerja. Atau, tidak memberikan tekanan kepada kliennya yang tidak
menghormati hak-hak pekerjanya dengan menarik kembali dana investasi yang telah dikucurkan.
Sehubungan dengan hal itu, BankTrack, sebuah organisasi nirlaba yang memfokuskan
perhatiannya pada kegiatan bank dan sektor keuangan lainnya, mencoba mengukur sejauh mana
aspek penghormatan hak-hak pekerja diintegrasikan ke dalam kebijakan investasinya. Rentang nilai
yang digunakan berada pada kisaran 0 sampai 5. Skor 0 berarti penghormatan hak-hak pekerja tidak
menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan investasinya. Sedangkan skor 5 mengindikasikan bank
memasukkan penghormatan hak-hak pekerja dalam kebijakan kredit, investasi, dan manajemen
asetnya.
Grafik 1 menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum menunjukkan komitmen terkait
penghormatan hak-hak pekerja dalam kebijakan investasinya. Nilai maksimal yang dapat dicapai
hanya 2. Itu pun dengan jumlah bank yang sangat sedikit (hanya lima bank). Kelima bank tersebut
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antara lain KfW IPEX-Bank (Jerman), Intesa Sanpaolo (Italia), Rabobank (Belanda), ABN AMRO
(Perancis), dan Barclays (Inggris). Artinya, kelima bank tersebut telah membangun kebijakan
investasi yang lebih menghormati hak-hak pekerja kliennya meski hanya setengah dari elemen
esensial hak-hak pekerja yang dintegrasikan.
Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa bank secara umum belum memiliki komitmen yang
jelas untuk menghormati hak-hak pekerja dalam kebijakan investasinya yang terlihat dari jumlah
bank yang memiliki skor 1 kendati sudah menandatangani sejumlah inisiatif tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Buktinya, terdapat 35 bank yang telah menandatangani UN Global Compact yang
hanya mendapatkan skor 1 karena bank-bank tersebut tidak melakukan pengecekan ulang apakah
klien mereka telah menggunakan standar penghormatan hak-hak pekerja yang sama dengan pihak
bank atau tidak. Artinya, masuknya bank dalam keanggotaan UN Global Compact belum bisa
dijadikan jaminan bahwa bank tersebut akan lebih menghormati hak-hak pekerja dibanding
sebelumnya.
Tabel 2. Bank yang Mengintegrasikan Penghormatan Hak-hak pekerja dalam Kebijakan Investasi
Nama Bank
KfW IPEX-Bank
Intesa Sanpaolo
Rabobank
ABN AMRO
Barclays
KBC
Itaú-Unibanco
HSBC
Danske Bank
Deutsche Bank
FirstRand
ING
Natixis
Standard Chartered
UBS
UniCredit
Westpac
SEB
Santander
Credit Suisse
Nedbank
Nordea
Mizuho
DnB
Bancolombia S.A.
China Development Bank
BNP Paribas
Crédit Agricole
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG
Belfius
BBVA
Banco do Brasil

Asal Negara
Jerman
Italia
Belanda
Perancis
Inggris
Belgia
Brasil
Inggris
Denmark
Belanda
Afrika Selatan
Belanda
Perancis
Inggris
Amerika Serikat
Jerman
Selandia Baru
Swedia
Brasil
Inggris
Afrika Selatan
Swedia
Jepang
Norwegia
Kolumbia
Cina
Perancis
Perancis
Jepang
Belgia
Spanyol
Brasil

Skor
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nama Bank
Commerzbank
Commonwealth Bank
Citi
Absa Bank Limited
Banco Bradesco
Bank of China
Wells Fargo
Bangkok Bank
ANZ
Toronto-Dominion Bank - TD
RBC
Bank of America
BMCE Bank
CIBC
ICBC
Goldman Sachs
DekaBank
Corpbanca
Industrial Bank
China Construction Bank
Macquarie
Morgan Stanley
BMO
Kasikorn Bank
JP Morgan Chase
NAB

Asal Negara
Jerman
Australia
Amerika Serikat
Nigeria
Brasil
Cina
Amerika Serikat
Thailand
Australia
Kanada
Inggris
Amerika Serikat
Maroko
Kanada
Cina
Amerika Serikat
Jerman
Chili
Cina
Cina
Australia
Amerika Serikat
Kanada
Thailand
Amerika Serikat
Australia

Skor
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sumber: BankTrack, 2016

Masih sedikitnya bank yang secara serius menjadikan penghormatan hak-hak pekerja sebagai
salah satu kriteria dalam kebijakan pengucuran kredit dan investasi ditengarai karena hal ini
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hasil penelitian Scholtens dan Dam (2007; dikutip Sims 2009)
menemukan bank yang mengadopsi Equator Principles memiliki tingkat pertumbuhan keuntungan
yang lebih rendah dibandingkan bank yang tidak mengadopsi inisiatif CSR tersebut. Temuan
Scholtens dan Dam (2007) tersebut mengindikasikan pengintegrasian sejumlah inisiatif CSR
(misalnya Equator Principles) ke dalam operasional perbankan benar-benar menimbulkan biaya yang
bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan profit.
Meski demikian, sejumlah bank besar tidak terlalu mempermasalahkan ongkos yang
ditimbulkan dari pelaksanaan inisiatif-inisiatif CSR tersebut. Pasalnya, keuntungan yang didapatkan
seringkali tidak kelihatan jika hanya menggunakan cost benefit analysis yang sederhana. Menurut
Sims (2009), keuntungan berupa penurunan risiko, imbal hasil yang lebih tinggi, dan peningkatan
reputasi merk diyakini bisa menutup ongkos karena pengimplemenasian inisiatif CSR tersebut.
Karena itu, sejalan dengan hasil survey IFC di atas (lihat grafik 1), maka tidak sedikit bank yang mulai
menunjukkan komitmen mereka dalam isu HAM dengan mengadopsi beberapa instrumen HAM
internasional dan ILO terutama yang menyangkut hak-hak pekerja seperti yang ditunjukkan oleh ASN
Bank (Belanda) dan Bank Deutsche (Jerman).
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Di Belanda, Bank ASN dikenal sebagi salah satu bank pelopor yang menempati posisi kedua
teratas dalam komitmen keberlanjutan keuangan. Adapun uraian tentang kebijakan dan komitmen
HAM Bank ASN disarikan dari ASN Issue Paper on Human Rights: Working for a Just World for All
(2011). Sebagai gambaran, Bank ASN menegaskan komitmennya terhadap HAM dan keberlanjutan
secara eksplisit dalam dokumen resminya sebagai berikut.
“ASN Bank’s activities, investments and loans reflect the sustainable society that we aspire to
in the long run. In that sustainable society, there is no child labour, companies respect the rights of
employees, communities and indigenous peoples, and no gross violations of human rights occur.”
“We base our human rights criteria on the 1948 Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) and the international standards that ensue from it, directly or indirectly. We also refer here
to the UN Guiding Principles which links these standards with the business sector. These principles
are based on existing obligations and common practice. They refer to various regional and global
standards that have been laid down in resolutions and conventions. We consider these closely in the
formulation and interpretation of our criteria.”
Karena itu, Bank ASN telah menetapkan sejumlah kriteria HAM dalam menilai tingkat
keberlanjutan kliennya. Bahkan, kriteria HAM digunakan sabagai basis penilaian Bank ASN dalam
menentukan perusahaan yang mana akan diberikan pinjaman investasi. Kriteria tersebut juga
digunakan Bank ASN ketika melakukan penilaian ulang terhadap investasi yang telah diberikan
kepada kliennya sebelumnya. Menariknya lagi, tiap tiga tahun, Bank ASN tetap melakukan penilaian
ulang terhadap perusahaan yang telah disetujui proposal bisnisnya. Penilaian ulang tersebut
ditujukan untuk melihat apakah perusahaan tersebut tetap mematuhi kriteria-kriteria HAM yang
disyaratkan oleh pihak bank.
Standar hak-hak pekerja sebagai bagian integral dari HAM secara otomatis juga telah diadopsi
oleh Bank ASN yang meliputi empat hal yaitu (i) tidak ada pekerja paksa; (ii) kondisi kerja yang sehat
dan aman; (iii) upah yang layak; dan (iv) adanya kebebasan berserikat dan melakukan perundingan
bersama. Pertama, Bank ASN mendefinisikan pekerja paksa sebagai pekerjaan yang dilakukan tidak
secara sukarela karena berada di bawah ancaman hukuman. Bentuk-bentuk pekerja paksa di
perusahaan bisa berupa kewajiban lembur, perdagangan manusia, bekerja sebagai alat untuk
pelunasan utang atau sejenisnya (bonded labor). Lembur paksa umumnya terjadi ketika perusahaan
mengunci karyawan di tempat kerja, atau mengancam menahan gaji pekerjanya, menggunakan
kekuatan fisik atau memecat karyawannya jika menolak bekerja lembur sebagaimana diperintahkan
oleh manajer atau pemilik perusahaan.
Kedua, terkait dengan kondisi kerja yang sehat dan aman, perusahaan yang menjadi mitra
kerja Bank ASN disarankan untuk mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan guna
melindungi pekerjanya (termasuk staf yang jam kerjanya fleksibel) tehadap risiko kecelakaan kerja
dan hal-hal yang membahayakan di tempat kerja. Langkah-langkah yang dimaksud termasuk
kebijakan kesehatan dan keselamatan seperti standar perlindungan bagi mereka yang bekerja berat
secara fisik dan di fasilitas seperti membersihkan toilet, air minum, dan kelayakan ventilasi. Selain
diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan seperti pekerja disabilitas dan
perempuan yang hamil, perusahaan yang menjadi mitra kerja Bank ASN juga diwajibkan untuk
melindungi pekerjanya dari pelecehan, kekerasan, dan ancaman di tempat kerja baik dalam bentuk
fisik dan seksual maupun psikologis.
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Ketiga, Bank ASN juga mewajibkan kepada kliennya untuk memberikan upah yang layak
kepada pekerja. Upah yang layak didefinisikan oleh Bank ASN sebagai tingkat upah yang mencukupi
kebutuhan hidup dasar manusia seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan.
Syarat ini diberlakukan kepada klien Bank ASN karena di banyak negara tingkat upah minimum
biasanya ditetapkan berada di bawah standar upah yang layak. Kondisi ini menyebabkan munculnya
jam kerja yang berlebihan dan juga pekerja anak.
Keempat, terkait dengan kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama,
perusahaan yang menjadi mitra kerja atau memiliki relasi bisnis dengan Bank ASN diharapkan untuk
mengampil langkah-langkah yang jelas dan konkrit guna memastikan bahwa hak-hak pekerja
tersebut dijalankan. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama
didefinisikan sebagai kebebasan pekerja untuk mengatur dan mendirikan serikat pekerja, dan juga
hak untuk melakukan perundingan bersama tentang kondisi kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa
Bank ASN berusaha mencegah kliennya untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap
kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama. Implikasinya, perusahaan yang menjadi
klien Bank ASN diharapkan untuk menjalankan hak-hak pekerja tersebut baik dalam lingkungan
perusahaan mereka sendiri maupun pada rantai pasokan mereka.
Senada dengan Bank ASN, Bank Deustche juga telah menyatakan komitmennya untuk
menghormati hak-hak pekerja secara resmi. Komitmen tersebut dipublikasikan dalam situs resmi
mereka. Komitmen Bank Deutsche terhadap hak-hak pekerja secara resmi dinyatakan sebagai
berikut.
“Deutsche Bank attaches great importance to protecting labor rights and employee rights. We
respect the right to freedom of association and collective bargaining, and we cultivate a constructive
and trust-based relationship with employee representatives and trade unions at all levels. We are
paying greater attention to appropriate behavior by business partners.”
“The global principles of the UN Global Compact and the standards of the International Labour
Organization (ILO) form the foundation for employee rights at Deutsche Bank.”
Terkait hak-hak pekerja, Bank Deutsche menegaskan bahwa mereka menghormati kebebasan
berserikat dan berunding bersama melalui hubungan yang konstruktif dan saling percaya dengan
perwakilan karyawan dan serikat pekerja pada semua tingkatan. Adapun standar hak-hak pekerja
yang digunakan oleh Bank Deutsche diturunkan dari UN Global Compact dan standar-standar
perburuhan ILO. Bank Deustche juga memberlakukan standar tersebut (termasuk yang menyangkut
pembayaran gaji yang layak) untuk para pemasok.
Isu perbankan dan perburuhan telah cukup banyak menarik perhatian khusus di luar negeri,
terutama di negara-negara yang masuk dalam anggota Fair Finance Guide International. Swedia
misalnya, Juni 2015 lalu merilis hasil studi kasus terhadap 7 bank Swedia terbesar yang berinvestasi
di perusahaan-perusahaan yang notabene tersangkut kasus pelanggaran HAM. Temuan menarik
yang berhasil dipotret adalah ketujuh bank tersebut memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang sangat
disayangkan adalah kebanyakan bank-bank Swedia menyerahkan urusan kepada pihak ketiga
(perusahaan konsultasi di luar bank) mulai dari proses penyaringan perusahaan hingga pemberian
rekomendasi untuk melakukan pembatalan investasi (Fair Finance Guide Sweden & Amnesty
International, 2015: 11).
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BAB III. Relasi Keuangan Perusahaan dan Perbankan

3.1. Jenis-jenis Relasi Lembaga Keuangan dan Perusahaan

L

embaga keuangan dapat memiliki hubungan keuangan dengan perusahaan dengan cara
memberikan pinjaman korporasi, membantu perusahaan dengan emisi saham dan obligasi,
atau (mengelola) investasi saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.
Berikut adalah kategori-kategori pembiayaan tersebut:
a)

Kredit Korporasi
Cara termudah untuk mendapatkan utang adalah dengan meminjam uang. Dalam kebanyakan
kasus, uang yang dipinjam adalah dari bank komersial. Pinjaman dapat berupa pinjaman
bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Pinjaman jangka pendek (termasuk kredit
perdagangan, giro, perjanjian sewa, dan lain-lain) memiliki jatuh tempo kurang dari satu
tahun. Pinjaman ini sebagian besar digunakan sebagai modal kerja untuk operasi sehari-hari.
Hutang jangka pendek sering disediakan oleh bank komersial tunggal, yang tidak meminta
jaminan yang cukup besar dari perusahaan.
Pinjaman jangka panjang memiliki jatuh tempo minimal satu tahun, tetapi umumnya tiga
sampai sepuluh tahun. Kredit korporasi jangka panjang sangat berguna untuk membiayai
rencana ekspansi, yang hanya menghasilkan imbalan setelah beberapa periode waktu. Hasil
penerimaan hutang perusahaan dapat digunakan untuk semua kegiatan perusahaan. Sering
pinjaman jangka panjang yang diperpanjang oleh sindikasi pinjaman, yang merupakan
kelompok bank yang disatukan oleh satu atau lebih, mengatur bank. Sindikat pinjaman hanya
akan diberikan dan perjanjian pinjaman akan ditandatangani jika perusahaan dapat
memberikan jaminan tertentu bahwa bunga dan cicilan pinjaman akan terpenuhi.;

b)

Emisi Saham
Menerbitkan saham di bursa saham memberikan perusahaan kesempatan untuk
meningkatkan ekuitasnya dengan menarik sejumlah besar pemegang saham baru atau
meningkatkan ekuitas dari pemegang saham yang ada. Pemegang saham ini dapat merupakan
investor swasta serta investor institusi.
Ketika sebuah perusahaan menawarkan sahamnya di bursa saham untuk pertama kalinya, ini
disebut Initial Public Offering (IPO). Ketika saham perusahaan sudah diperdagangkan di bursa
saham, dan perusahaan ingin membuat masalah saham lebih lanjut, ini disebut secondary
offering. Untuk mengatur IPO atau secondary offering, perusahaan membutuhkan bantuan
dari satu atau lebih (investasi) bank, yang akan mempromosikan saham, mencari pemegang
saham dan menjual saham. Dalam perjalanan proses, bank dapat menempatkan diri dalam
berbagai tingkat keterlibatan, beberapa bahkan setuju untuk membeli seluruh atau banyak
saham di muka dan kemudian mulai menjualnya ke masyarakat luas.

c)

Emisi Obligasi
Menerbitkan obligasi dapat digambarkan sebagai memotong pinjaman besar menjadi
potongan-potongan kecil, dan menjual masing-masing bagian secara terpisah. Obligasi
diterbitkan dalam skala besar oleh pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan. Seperti saham,
obligasi diperdagangkan di bursa saham. Obligasi dijual di pasar modal, kepada investor
swasta maupun investor institusi. Bank jarang membeli obligasi, tetapi untuk menerbitkan
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obligasi, perusahaan membutuhkan bantuan dari satu atau lebih bank (investment bank) yang
menanggung (melakukan underwriting) sejumlah obligasi. Underwriting ini dibeli dengan
maksud untuk dijual kepada investor. Namun, jika suatu investment bank gagal untuk menjual
seluruh obligasi tersebut, bank dapat, pada akhirnya, memiliki obligasi tersebut.
d)

(Mengelola) Investasi dalam Bentuk Saham
Lembaga keuangan dapat, melalui dana mereka mengelola, membeli saham dari perusahaan
tertentu. Ini bisa menjadi pengalihan kepemilikan saham (dan kekuasaan) atau bisa
menyediakan perusahaan dengan ekuitas baru. Dengan demikian, membeli ekuitas dapat
memberikan lembaga keuangan pengaruh langsung terhadap strategi perusahaan. Besarnya
pengaruh ini tergantung pada ukuran kepemilikan saham.

e)

(Mengelola) Investasi dalam Bentuk Obligasi
Seperti saham, lembaga keuangan dan investor swasta dapat membeli obligasi dari
perusahaan tertentu. Perbedaan utama antara memiliki saham dan obligasi adalah bahwa
pemilik obligasi bukan merupakan pemilik-bersama perusahaan penerbitan; pemegang saham
adalah kreditur perusahaan. Setelah beberapa tahun tertentu pembeli dari masing-masing
obligasi berhak untuk menerima pembayaran hutang pokok, sementara itu, menerima bunga
tertentu atau kupon setiap tahun sampai utang ini jatuh tempo.

3.2. Profil Keuangan Perusahaan dan Relasi dengan Bank
PT. Panarub Industry dan PT. Jaba Garmindo sama-sama dimiliki oleh pengusaha asal
Indonesia, menerima skema kredit dari perbankan, serta memproduksi barang dalam rangka
memenuhi pasar dunia untuk produk garmen dan sepatu.
PT. Jaba Garmindo merupakan perusahaan garmen yang berlokasi di Jalan Industri Raya III
Kawasan Industry Jatake B1 AH-3, Ps. Kemis Kabupaten Tangerang dan berkantor pusat di Jalan
Sawah Lio II No. 12 Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat. Perusahaan ini memproduksi pakaian jadi
dan sweater untuk merek dagang S. Oliver, Trutex, Jack Wolfskin, Uniqlo, Gerry Weber, and Roxy.
Sebagai perusahaan besar, PT. Jaba Garmindo tercatat memiliki anak cabang yang berlokasi di
wilayah Karawaci kota Tangerang Provinsi Banten dan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
Tahun 2015, buruh yang bekerja di PT Jaba Garmindo berjumlah sekitar 1.600 orang dari
sebelumnya mencapai 6,000 orang. Per tanggal 17 September 2015, PT Jaba Garmindo memiliki
total ekuitas sebesar Rp 85,397,765,000. Tabel berikut ini menunjukkkan pemegang saham saat ini
dan nilai saham mereka.
Tabel 3. Kepemilikan Saham PT Jaba Garmindo (dalam jutaan rupiah)
Nama
Djoni Gunawan
Tuan Irawan

Alamat
Jakarta
Jakarta

Jumlah
85,397
0,7

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Dirjen Administrasi Hukum Umum)

Peradilan Niaga Indonesia menyatakan Jaba Garmindo dalam keadaan bangkrut pada bulan
Maret 2015. Perusahaan ini memiliki sejumlah tunggakan utang kepada beberapa lembaga
keuangan seperti:
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-

CIMB Niaga (Rp 458,3 milyar and Rp 150 milyar),
UOB Indonesia (Rp 334,7 milyar dan Rp 150 milyar),
MNC International Bank (Rp 100 milyar),
Ganesa Bank (RP 27.1 milyar),
ANZ Indonesia Bank (Rp 9.2 milyar),
SBI Indonesia Bank (Rp 24.8 milyar),
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company (Rp 45 milyar).

Selain bank-bank tersebut, dua bank lain juga berlaku sebagai kreditor bagi perusahaan ini.
Namun, kedua bank ini sepakat untuk menerima pembayaran yang diajukan oleh perusahaan
sebelum dinyatakan bangkrut:
- Bank of China (Rp 167,3 milyar)
- Bank Danamon (Rp 9,6 milyar)
PT. Panarub Industry pada awal berdirinya bernama PT. Pan Asia Rubber untuk memproduksi
spon karet dan sandal jepit dengan merk Lily. Dalam perkembangannya, seiring dengan insentif
pajak baru yang diberikan kepada perusahaan lokal, PT. Panarub Industri pada 1979 sudah mulai
terlibat dalam produksi sepatu olahraga. Pada 1998, perusahaan membuat kemitraan strategis
dengan Adidas, yang merupakan tonggak bagi kompetensi perusahaan untuk berkonsentrasi dalam
produksi sepatu sepakbola. Hingga akhirnya PT. Panarub Industry ditunjuk sebagai Pusat Khusus
Produk Sepakbola untuk merek Adidas. Perusahaan yang beralamat di Jl. Moh Toha KM 1, Pasar
Baru, Tangerang, Banten ini mempekerjakan tidak kurang dari 10,215 orang buruh pada tahun 2015.
Per tanggal 17 September 2015, PT Panarub Industry memiliki total ekuitas sebesar 150 milyar
rupiah. Tabel berikut ini menunjukkkan pemegang saham saat ini dan nilai saham mereka.
Tabel 4. Kepemilikan Saham PT Panarub Industry (dalam jutaan rupiah)
Nama
Hendrik Sasmito

Alamat
Jl. Senjaya II No. 5

Jumlah
912

Sino Heritage Holding

Singapore

85.000

Asiacross Investindo

Jl. Daan Mogot 151

63.800

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Dirjen Administrasi Hukum Umum)

Dalam website sebuah perusahaan listing disebutkan bahwa Bank Mandiri dan Bank Central
Asia adalah banker dari perusahaan ini. Namun, karena perusahaan ini adalah perusahaan pribadi,
informasi lebih detil tentang hubungan bank-bank ini dengan PT Panarub Industry tidak tersedia di
ranah publik. Ketua Komisaris (Hendrik Sasmito) dan keluarga Sasmito adalah juga pemegang saham
utama dari Sino Heritage Holdings dan Asiawide Holdings, perusahaan holding investasi yang
berbasis di Singapura. Catatan yang ada menunjukkan bahwa Asiawide Holdings menggunakan
layanan CIMB-GK Securities dan United Overseas Bank (UOB) untuk advis dan bantuan keuangan.
Perusahaan ini digugat pailit pada tahun 2015. Meskipun PT. Panarub Industry sejak tahun
1998 memiliki kerjasama strategis dengan Adidas, dan memiliki Code of Conduct (CoC) yang
didalamnya juga mengatur tentang jaminan atas hak-hak pekerja, namun pelanggaran atas hak
buruh dalam implementasi hubungan ketenagakerjaan di dalam perusahaan.
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4.1. Masalah Perburuhan di Kedua Perusahaan
Persoalan perburuhan yang terjadi di PT. Jaba Garmindo cukup memperoleh atensi media
massa pasca digugat kepailitan oleh CIMB Niaga dan UOB Indonesia. Meski demikian, jauh sebelum
masalah itu disorot oleh media hingga perusahaan akhirnya mengalami kepalitan, masalah-masalah
perburuhan sudah berlangsung sejak lama di perusahaan milik Djoni Gunawan tersebut.
Tidak berbeda jauh dengan PT. Jaba Garmindo, PT. Panarub Industry juga memperoleh atensi
media. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh merk produksi sepatu yang diproduksi oleh PT.
Panarub, yaitu Adidas. Sepanjang tahun 2010, 2012, dan 2014 media mempunyai rekam peristiwa
terkait permasalahan perburuhan yang terjadi di PT. Panarub Industry. Rekam tersebut juga dicatat
oleh GSBI dan jaringan buruhnya.
Berdasarkan hasil pendataan, peneliti menemukan sejumlah masalah perburuhan yang terjadi
dalam operasionalisasi PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub Industry, meliputi:
a)

Minimnya Jaminan atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Dari data yang dirilis BPJS, pada periode Januari-April 2014 tercatat 8.900 kasus kecelakaan
kerja. Sedangkan total selama tahun 2014 angkanya mencapai 54,564 kasus kecelakaan kerja.
Sebanyak 69,59% kecelakaan terjadi di dalam perusahaan saat buruh bertugas, 10,26 persen
di luar perusahaan, dan sekitar 20,15% pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan
kerja terakhir yang terjadi adalah kebakaran PT. Mandom Indonesia di Cikarang, Bekasi yang
menewaskan 25 orang buruh pada 2015.
Data di atas menunjukkan bahwa keselamatan kerja terhadap buruh masih belum menjadi
perhatian bagi manajemen perusahaan. Penyediaan sarana kesehatan dan keselamatan kerja
secara umum masih sangat minim. Sebagai contoh, untuk kebutuhan masker dan sarung
tangan, meskipun perusahaan menyediakan sarana ini namun masih dengan kualitas rendah,
yang sesungguhnya tidak memberikan pengaruh untuk melindungi kesehatan buruh. Temuan
lainnya, untuk beberapa sarana lain buruh harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk
membeli sarana tersebut.
Tidak seluruh bagian dalam proses produksi menyediakan perlengkapan P3K. Jika pun ada,
maka ketersediaan obat-obatan tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan. Mekanisme
berobat yang diterapkan ketika buruh sakit saat bekerja sangat buruk. Hal ini membuat buruh
enggan berobat. Dalam kasus tersebut, apabila buruh mendadak sakit ketika bekerja, buruh
diharuskan mendaftar ke bagian administrasi untuk mendapatkan nomor antrian. Jika nomor
antrian masih panjang, buruh tidak diperkenankan menunggu di klinik melainkan harus tetap
bekerja hingga nomor antrian tiba.

b)

Menurunnya Nilai Riil Upah Buruh.
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) adalah sistem pengupahan yang diberlakukan di
Indonesia. Setiap Kota/Kabupaten di Indonesia memiliki angka upah yang berbeda-beda,
dimana dasar penetapannya berasal dari usulan Dewan Pengupahan dan disahkan oleh
Gubernur. Ketika tahun 2013 upah buruh di Jabodetabek mengalami kenaikan mencapai
angka 40 persen, hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mendesak agar
pemerintah mempunyai formulasi baru dalam sistem pengupahan yang dianggap bisa
menguntungkan pihak buruh dan pengusaha.
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Hasilnya, pada tahun yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam
Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Sebagai
implementasi, kemudian dikeluarkan Permenakertrans No. 7 tahun 2013 tentang Upah
Minimum. Dua aturan kebijakan ini digunakan untuk mengatur agar besaran kenaikan upah
minimum bagi buruh tetap berada dalam prosentase yang wajar, sesuai dengan kondisi
perekonomian yang terjadi.
Semenjak diberlakukan dua tahun terakhir, kebijakan ini memberikan dampak atas kenaikan
upah minimum buruh. Selama dua tahun berturut-turut (2014 dan 2015), kenaikan upah
buruh secara nasional hanya naik sebesar 11,8 persen dan 12,77 persen. Di era Presiden Joko
Widodo, formulasi tentang upah kembali diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No.78
tahun 2015 tentang Upah Minimum dan diberlakukan untuk pengupahan tahun 2016. Secara
nasional, angka kenaikan upah buruh tahun ini adalah 11,5 persen.
Meskipun upah mengalami kenaikan, namun karena harga bahan kebutuhan pokok juga selalu
naik, maka kenaikan upah bagi buruh menjadi tidak lagi signifikan. Jika diperbandingkan, pada
tahun 1990-an, seluruh upah buruh dalam sebulan dapat membeli sekitar 350 kg beras, tetapi
pada 2013, upah buruh di Jakarta yang besarnya 2,2 juta rupiah hanya mampu membeli 200
kg beras (BBC Indonesia, 29 Oktober 2013). Ini berarti bahwa dalam 15 tahun nilai riil upah
minimum turun hampir 50 persen.
Menurunnya nilai riil upah buruh semakin bertambah ketika perusahaan berusaha
menjalankan penangguhan upah minimum, sebagaimana dilakukan oleh PT. Jabagarmindo.
Sejak tahun 2013, perusahaan telah mengajukan penangguhan upah minimum kepada
Gubernur Banten, namun tidak dikabulkan. Pada tahun 2015, karena gagal mendapatkan
persetujuan penangguhan upah, perusahaan akhirnya tetap menjalankan kebijakan upah
minimum sesuai dengan SK Gubernur, namun menghilangkan uang makan untuk buruh yang
selama ini mereka dapatkan.
c)

Hilangnya Jaminan atas Pekerjaan.
Bagi buruh, jaminan atas pekerjaan adalah topangan satu-satunya untuk mempertahankan
hidupnya serta keluarganya. Hanya dengan bekerja menjual tenaganya buruh menerima upah.
Masalahnya, industri di Indonesia sejauh ini belum sanggup untuk menampung seluruh
angkatan kerja yang tersedia. Tahun 2013, dari data BPS jumlah angkatan kerja di Indonesia
mencapai 103,97 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 7,17 juta, dengan
pertumbuhan angkatan kerja per tahun mencapai 2,5 juta.
Jumlah tenaga kerja yang melimpah tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja
adalah masalah serius. Mereka yang sekarang memiliki pekerjaan harus menerima resiko PHK
sewaktu-waktu dan akan digantikan oleh tenaga kerja lainnya yang saat ini menganggur.
Situasi demikian lahir karena kebijakan pemerintah dalam menerapkan fleksibilitas pasar
tenaga kerja, dimana tidak ada jaminan yang kuat bagi buruh untuk mempertahankan
pekerjaannya.
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum
perburuhan di Indonesia seharusnya memberikan garansi atas hal ini. Namun sebaliknya, UU
13/2003 masih membuka peluang yang besar, memberikan kemudahan kepada pengusaha
untuk mengganti buruh sesuai dengan keinginannya. Masih dipertahankannya perjanjian kerja
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waktu tertentu (PKWT) dan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) menjadi indikasi yang
terang bagaimana fleksibilitas pasar tenaga kerja dipertahankan di Indonesia. Dengan
mempertahankan sistem buruh kontrak dan outsourcing, pengusaha mendapatkan
kemudahan dalam membiayai produksi dibandingkan jika harus menggunakan buruh dengan
status tetap.
Sebelum dipailitkan pada tahun 2015, PT. Jaba Garmindo telah melakukan pengurangan
jumlah pekerja secara bertahap, terutama buruh yang berstatus kontrak. Dari 6,000 buruh
pada tahun 2013, hanya tersisa 1,600 buruh pada tahun 2015.
Hal yang sama terjadi di PT. Panarub Industri. Praktik PHK terhadap buruh dilakukan dengan
cara menghembuskan isu efisisensi buruh sebagai akibat dari penurunan order. Perusahaan
menawarkan kepada buruh yang mau mengundurkan diri dan perusahaan memberikan
kompensasi sesuai dengan ketentuan perundangan. Terang hal ini adalah pelanggaran. Karena
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam
putusannya, MK menyatakan PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara
permanen dan sebelumnya telah dilakukan berbagai langkah terlebih dahulu dalam rangka
efisiensi. PHK yang masih menggunakan dalih reorganisasi dan efisiensi merupakan perbuatan
melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUUIX/2011 yang membatalkan bunyi pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam berbagai kasus PHK, buruh adalah pihak yang paling dirugikan karena sumber
penghidupan satu-satunya dihilangkan. Sementara bagi pengusaha, mereka bisa dengan
mudah kembali bangkit karena akumulasi modal yang dimiliki, memperoleh skema kredit dari
bank, serta mendapatkan kemudahan insentif dari pemerintah untuk kembali membuka
usahanya.
d)

Pelemahan terhadap Organisasi Pekerja.
Kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi pekerja sesungguhnya telah diatur secara baik
sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (SP). Paska
reformasi 1998, kebebasan untuk membentuk SP di dalam satu perusahaan jauh lebih mudah
dibandingkan ketika era pemerintahan orde baru. Dari data yang dirilis oleh Kemenakertrans
berdasarkan hasil verifikasi tahun 2014, tercatat ada 6 Konfederasi, 100 Federasi dan 6.808 SP
tingkat perusahaan. Sebagian besar organisasi-organisasi ini lahir setelah tahun 1998.
Kehadiran SP tingkat perusahaan hingga yang memiliki afiliasi ditingkat nasional diharapkan
dapat memberi peran yang optimal untuk meningkatkan kesadaran pekerja, memahami akan
hak-hak dasar serta sarana menyampaikan aspirasi demokratis pekerja. Ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 4 (1), bahwa SP bertujuan memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja dan keluarganya.
Namun demikian, pada kenyataan yang berlangsung di perusahaan, aturan kebijakan tentang
organisasi SP tidak otomatis berjalan sebagaimana mestinya. Secara sistematis terdapat
usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk melemahkan kedudukan serikat pekerja
agar tidak dapat menjalankan pembelaan terhadap anggotanya. Di PT. Panarub Industri,
terdapat tiga SP yang masing-masing mendapatkan fasilitas sekretariat sebagai tempat
aktifitas. Persoalannya, perusahaan mengatur bahwa pengurus SP tidak diperkenankan masuk
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ke dalam area produksi, sedangkan mayoritas pelanggaran hak pekerja terjadi ketika mereka
bekerja di area produksi. Di sisi lain, ruangan sekretariat yang terpisah atau jauh dari area
produksi membuat pekerja enggan untuk datang menyampaikan pengaduan, terutama di
tengah waktu istirahat kerja yang singkat.
Upaya lain adalah dengan tidak memberikan kebebasan bagi pimpinan SP/SB melakukan
aktivitas organisasi di luar perusahaan. Ijin dispensasi dipersulit dengan berbagai macam
alasan, terutama jika kegiatan tersebut melibatkan buruh dalam jumlah yang besar.

4.2
a)

Peran Perbankan dalam Penghormatan Hak-hak Pekerja di Indonesia
Pengabaian Posisi Serikat Buruh.
Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, pekerja memiliki hak untuk
membentuk organisasi di dalam perusahaan. Sebaliknya, perusahaan juga mempunyai
kewajiban untuk menghormati dan menghargai keberadaan SP yang ada di dalam perusahaan.
Penghargaan atas keberadaan SP diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan terlibat
dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ataupun perundingan-perundingan bipartit
atas persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan.
Sejauh ini, temuan yang didapatkan, pihak perusahaan secara relatif telah menjalankan aturan
perundangan untuk memberikan kesempatan kepada SP terlibat dalam pertemuanpertemuan yang membicarakan tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Mekanismenya
bahkan telah diatur dan tertuang di dalam PKB yang disepakati.
Masalah yang paling mengemuka dalam konteks ini, sepanjang keberadaan serikat pekerja di
kedua perusahaan ini, belum pernah sekalipun terjadi pertemuan antara pihak perbankan
yang memberikan skema kredit dengan pekerja, baik sebelum pemberian kredit, ketika kredit
sedang berjalan maupun ketika terjadi kasus pailit yang diangkat oleh pihak bank. Di Panarub
Industry misalnya, meskipun terdapat kasus-kasus yang mencuat pada tahun 2010, 2012 dan
2014, namun tidak pernah sekalipun SP diajak bertemu oleh pihak perbankan untuk sekedar
membicarakan persoalan yang tengah terjadi.
Pada proses kasus pailit PT. Jabagarmindo yang sebelumnya didahului dengan upaya
perusahaan untuk melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Di dalam ketentuan
perundangan, pengajuan untuk penangguhan upah minimum hanya bisa dilakukan jika
perusahaan menyertakan laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut serta
mendapatkan persetujuan dari SP. Dalam proses pengajuan penangguhan upah tersebut, SP
buruh tidak bersedia untuk menandatangani persetujuan penangguhan upah, dikarenakan
perusahaan tidak bersedia menunjukkan laporan keuangan selama dua tahun terakhir.
Hal serupa juga terjadi dalam proses gugatan pailit PT. Jaba Garmindo, di mana buruh hanya
mengetahui rencana pailit tersebut dari pihak perusahaan, ketika perusahaan melalui jajaran
manajemennya mengajak buruh agar melakukan aksi-aksi menolak gugatan pailit yang
dilakukan oleh pihak perbankan.

b)

Minimnya Komitmen Pemenuhan Hak Pekerja.
Peranan perbankan untuk terlibat dalam pemenuhan hak-hak pekerja tidak juga terlihat ketika
terjadi permasalah di dalam perusahaan. Pada kasus pailit PT. Jaba Garmindo misalnya,
selama setahun sepanjang proses pailit berjalan, pihak perbankan tidak pernah sekalipun
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berinisiatif untuk berdialog dengan pihak buruh untuk menyelesaikan persoalan hak-hak
pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Termasuk ketika buruh beberapa kali
melakukan aksi di depan kantor pusat bank UOB di Jakarta, tidak ada perwakilan dari pihak
bank yang bersedia bertemu dengan buruh.
Pada persidangan kasus pailit di bulan November 2015, kuasa hukum Bank UOB secara tegas
menyatakan bahwa Bank UOB memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan milik PT. Jaba
Garmindo yang dijaminkan kepada pihak bank. Sementara untuk urusan upah buruh yang
belum dibayarkan, diserahkan sepenuhnya kepada kurator yang telah ditunjuk dalam kasus ini
(Kontan, 4 November 2015).
Sejauh pengetahuan SP yang ada di kedua perusahaan ini, tidak diketahui secara jelas
bagaimana mekanisme perbankan dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan ketika
memberikan kredit. Termasuk tidak juga diketahui bagaimana sanksi yang diterapkan oleh
pihak perbankan kepada perusahaan apabila terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hakhak pekerja.

4.3. Sistem Perburuhan dalam Kebijakan Perbankan Nasional
Kasus pelanggaran hak-hak pekerja yang terjadi di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub
Industry mengindikasikan bahwa sektor perbankan di Indonesia belum memiliki komitmen yang
cukup tinggi terhadap sektor perburuhan terutama penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
Pasalnya, Bank CIMB dan Bank UOB sebagai lembaga pemberi pinjaman atau kredit terkesan
menutup mata atas kasus pelanggaran hak-hak pekerja di kedua perusahaan tersebut. Padahal,
dalam konteks tanggung jawab HAM sektor perbankan, Bank CIMB dan Bank UOB seharusnya dapat
menggunakan kekuatan leverage-nya untuk mencegah atau memastikan terpulihkannya hak-hak
pekerja yang terlanggar di kedua perusahaan tersebut.
Tidak adanya respon positif dari Bank CIMB-Niaga pada kasus PT. Jaba Garmindo dan PT.
Panarub Industry tidaklah mengherankan jika melihat pencapaian bank tersebut pada tema hak-hak
pekerja. Tabel 1 menunjukkan rapor Bank CIMB-Niaga dalam hal penghormatan hak-hak pekerja
memang kurang bagus. Berbeda dengan Bank Danamon, Bank CIMB-Niaga tampaknya tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan terkait penghormatan hak-hak pekerja dalam kebijakan
investasinya. Mirisnya lagi, perilaku Bank CIMB-Niaga tersebut juga menjadi potret perbankan
nasional dalam penghormatan hak-hak pekerja. Pada periode 2014-2015, Bank CIMB-Niaga bersama
dengan BCA, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Panin tercatat sebagai bank dengan komitmen yang
rendah dalam penghormatan hak-hak pekerja (lihat tabel 5).
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Tabel 5. Daftar Peringkat Bank Tema Hak-Hak Pekerja
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bank
BCA
BRI
Mandiri
BNI
CIMB-Niaga
Danamon
Panin
OCBC-NISP
HSBC
Citibank
UFJ-Mitsubishi

Hak-Hak Pekerja
2014
2015
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
5.8
6.0
7.0
5.3
2.3
4.7

Sumber: Laporan Pemeringkatan Bank 2014 & 2015, ResponsiBank Indonesia

Lebih lanjut, kasus pelanggaran hak-hak pekerja di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub
Industry seakan menegaskan bahwa kondisi perburuhan memang tak kunjung membaik di tingkat
mikro. Memburuknya sistem perburuhan di kedua perusahaan tersebut menggambarkan
penghormatan hak-hak pekerja di sektor manufaktur belum menjadi pertimbangan pihak
perbankan. Kondisi ini selanjutnya menyumbang mandeknya penciptaan kondisi kerja yang layak di
sektor manufaktur yang tercermin dari porsi pengeluaran tenaga kerja terhadap total output yang
tidak mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Bahkan, pengeluaran untuk tenaga kerja cenderung
mengalami tren penurunan dewasa ini (lihat tabel 6).
Sebagai gambaran, sejak tahun 2000, pengeluaran korporasi untuk tenaga kerja di industri
besar dan sedang cenderung stagnan karena tidak pernah menembus angka 30 persen. Padahal,
tingkat keuntungan perusahaan di industri ini secara agregat belum pernah mengalami penurunan
atau terus meningkat sejak 2000. Bahkan, di tengah terpaan krisis keuangan global, kinerja industri
besar dan sedang tetap memperlihatkan kinerja positif kendati dengan tingkat pertumbuhan yang
melambat. Rekor tertinggi tercatat pada 2009, rasio biaya tenaga kerja terhadap keuntungan bersih
perusahaan yang mencapai 26 persen meski pada saat itu perekonomian global sedang mengalami
pelambatan. Setelah 2009, pengeluaran untuk tenaga kerja terus menurun dan tidak pernah lagi
menyentuh angka 26 persen.
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Tabel 6. Rasio Labor Cost terhadap Keuntungan Korporasi di Industri Besar dan Sedang

Tahun

Nilai Tambah
(Bersih)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

225,342
253,331
286,723
303,359
332,322
366,367
484,569
562,917
682,853
763,336
855,352
966,372
1,103,690
1,426,525
1,313,940

Pengeluaran
untuk Tenaga
Kerja
(Labor Cost)
36,451
52,677
46,392
60,534
53,044
58,099
74,000
70,367
80,754
160,716
90,288
141,121
132,905
154,539
225,649

Keuntungan
(Bersih)

Rasio Labor Cost
terhadap Keuntungan
(Persen)

188,891
200,654
240,331
242,825
279,278
308,268
410,569
492,550
602,099
602,620
765,064
825,251
970,785
1,271,986
1,088,291

19.297
26.253
19.303
24.929
18.993
18.847
18.024
14.286
13.412
26.670
11.801
17.100
13.690
12.149
20.734

Sumber: Data diolah, BPS (2015)

Ironisnya lagi, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, nilai labor share
Indonesia tergolong masih sangat rendah. Di antara negara-negara lain di kawasan, nilai labor share
Indonesia masih berada di bawah Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Dari grafik tersebut
juga terlihat bahwa nilai labor share Indonesia hanya sepertiga dari nilai rata-rata labor share di
kawasan ASEAN yang umumnya sudah berada di atas 30 persen. Bahkan, dengan nilai sebesar 45,2
persen, labor share Singapura sudah mendekati level labor share Korea Selatan dan Australia.
Sedangkan untuk kategori negara maju, Inggris dan Amerika serikat tercatat memiliki nilai
labor share tertinggi masing-masing sebesar 60,8 persen dan 56,9 persen. Nilai labor share di Inggris
jauh meninggalkan negara-negara maju lainnya. Adapun negara maju lainnya yang memiliki nilai
labor share yang mendekati Inggris dan Amerika Serikat antara lain Jepang (52 persen), Rusia (52
persen), dan Australia (51 persen). Dengan demikian, Indonesia bersama Afrika Selatan menjadi
negara dengan nilai labor share paling rendah.
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Gambar 6. Perbandingan Labor Share di Beberapa Negara

Sumber: ILO (2016), BPS (2016)

Minimnya komitmen HAM perbankan Indonesia di sektor manufaktur juga tergambar dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim ResponsiBank Indonesia. Awal tahun 2015, ResponsiBank
Indonesia merilis hasil Pemeringkatan Bank berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hakhak pekerja (labor rights) menjadi salah satu tema yang ikut dinilai di samping enam tema lain, di
antaranya hak asasi manusia dan renumerasi. Temuan ResponsiBank Indonesia (2015: 17)
menunjukkan bahwa bank asing relatif lebih unggul daripada bank nasional dalam mengakomodasi
dan menjamin hak-hak pekerja tempat mereka memberi kredit dan investasi. Tercatat bank asing
seperti HSBC, Citibank, dan UFJ-Mitsubishi memperoleh peringkat yang lebih tinggi daripada bank
nasional sekelas BCA, Mandiri, BNI, dan BRI.
Adapun dari kelompok bank nasional, hanya BRI dan Danamon yang masuk dalam daftar
peringkat meski tidak memperoleh nilai yang cukup signifikan (lihat tabel 3). Pada 2014, BRI
mendapatkan skor 1,7 untuk tema hak-hak pekerja. Meski demikian, skor tersebut masih jauh bila
dibandingkan dengan capaian ketiga bank asing tersebut. Sedangkan pada 2015, BRI tidak berhasil
mendapatkan skor untuk kategori hak-hak pekerja. Sebaliknya, Bank Danamon justru
memperlihatkan kinerja yang cukup baik dibandingkan BRI. Skor Bank Danamon pada 2014 masih di
bawah BRI yakni hanya sebesar 0,6. Namun, pada 2015, perolehan skor Bank Danamon untuk tema
hak-hak pekerja meningkat menjadi 1,7.
Secara umum, laporan pemeringkatan bank tersebut menunjukkan perbankan nasional belum
secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian masalah pelanggaran hak-hak pekerja yang terjadi di
perusahaan tempat mereka berinvestasi. Di sisi yang lain, data tersebut juga mengungkapkan
liberalisasi keuangan dan investasi di Indonesia tidak serta merta memperbaiki penghormatan hakhak pekerja terutama di sektor manufaktur. Pada titik inilah sektor perbankan diharapkan
memainkan peran yang strategis dalam penghormatan hak-hak pekerja melalui penciptaan kondisi
kerja yang layak di sektor manufaktur. Alasannya, kondisi kerja yang tidak layak justru terjadi di
negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan dan investasi seperti Indonesia. Karenanya, salah
satu jalan untuk menciptakan investasi yang lebih bertanggung jawab adalah melalui perbaikan pada
sistem perburuhan dengan memberikan ruang yang lebih besar pada penghormatan hak-hak pekerja
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ILO terutama tapi tidak terbatas pada sektor yang
menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor manufaktur.
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Kesemua fakta-fakta di atas mengindikasikan rendahnya tanggung jawab sosial dan lingkungan
sektor perbankan di Indonesia. Atas dasar itu, pada Desember 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bersama dengan beberapa lembaga terkait meluncurkan sebuah Peta Jalan Keuangan
Berkelanjutan di Indonesia. Peta jalan tersebut bertujuan merumuskan strategi, kebijakan, dan
program keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia
baik dalam jangka menengah (2015-2019) maupun dalam jangka panjang (2015-2024). Kehadiran
peta jalan tersebut diharapkan akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta
pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional (OJK, 2014).
Dalam dokumen tersebut, keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai
dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang
dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dari peta
jalan tersebut juga dilaporkan bahwa keuangan berkelanjutan di Indonesia memiliki empat dimensi,
yakni (i) mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman
pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; (ii)
memiliki tujuan untuk terjadinya pergesaran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
(iii) secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor
usaha/ekonomi; dan (iv) mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana
tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro environment).
Lebih lanjut, keuangan berkelanjutan di Indonesia terdiri atas beberapa prinsip yang
mencakup (i) prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup
dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah dan meminimalisasi dampak
negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan
operasional IJK; (ii) prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat
inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian
(dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan
hidup dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki
keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal; (iii) prinsip tata kelola
lingkungan hidup dan sosial dan pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola
lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan
terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh
nasabah-nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsipprinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat; dan (iv) prinsip peningkatan kapasitas dan
kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi
dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan
berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan
kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan
keuangan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, rencana kerja beserta target dan tahun
pelaksanaannya juga dimasukkan dalam dokumen peta jalan tersebut (lihat gambar 7). Beberapa
agenda yang terkait erat dengan aspek lingkungan dan sosial dalam rencana kerja keuangan
berkelanjutan antara lain pembuatan kebijakan dan aturan yang mendorong LJK untuk menyalurkan
pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti peningkatan porsi pembiayaan ramah lingkungan hidup
dengan insentif ijin penurunan porsi pembiayaan produktif, adanya kewajiban dari LJK untuk
menyampaikan laporan keuangan berkelanjutan secara bertahap untuk kepentingan pengawasan
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dan transparansi kepada masyarakat serta penyempurnaan kebijakan dan aturan manajemen risiko
LJK dengan memasukkan aspek risiko lingkungan hidup dan sosial.
Sayangnya, dari sejumlah rencana kerja tersebut, aspek mitigasi risiko lingkungan lebih
dominan daripada aspek sosial. Hal ini terlihat dari aspek pembiayaan ramah lingkungan yang
dibunyikan secara eksplisit dalam dokumen tersebut. Sebagai gambaran, adanya rencana kerja
berupa green lending model untuk sektor ekonomi prioritas, pelatihan analis lingkungan hidup,
pengembangan perbankan dan IKNB, pengembangan green bond, pengembangan green index, dan
sebagainya. Sementara itu, aspek sosial tidak terjabarkan secara jelas dalam dokumen tersebut.
Misalnya saja, bagaimana rencana kerja penghormatan HAM termasuk hak-hak pekerja di sektor
keuangan Indonesia tidak tergambar secara jelas dan spesifik dalam rencana kerja tersebut. Dengan
demikian, meski dokumen peta jalan tersebut secara definisi bertujuan menyeimbangkan
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun ketiga aspek tersebut belum dijabarkan secara
jelas dan berimbang terutama aspek kepentingan sosial.
Gambar 7. Rencana Kerja Strategis Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Sumber: Road Map Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, OJK (2014)
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KOTAK I
Demonstrasi Buruh PT Jaba Garmindo di depan Bank UOB Jakarta

Ratusan buruh unjuk rasa di depan gedung Bank UOB, Jalan Sudirman, mengakibatkan
kemacetan hingga kawasan Dukuh Atas, Rabu (17/6/2015) siang.
Sekitar 300 anggota serikat pekerja PT Jaba Garmindo pada Rabu (17/6/2015) ini berunjuk rasa
sejak pukul 11.00 WIB di depan gedung perkantoran UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
Pusat.Mereka menuntut pembayaran gaji dan kejelasan status kerja karena perusahaan garmen
tempat mereka bekerja itu telah dinyatakan pailit pada bulan April lalu oleh Pengadilan Negeri
Niaga Jakarta Pusat.
"Kami minta kejelasan dari para direksi UOB yang sekarang memiliki aset Jaba Garmindo. Kami
sudah 4 bulan tidak digaji, kami minta hak-hak kami dipenuhi," kata Ari, salah satu karyawan
yang telah menghabiskan waktu tujuh tahun bekerja di perusahaan yang ada di Cikupa,
Tangerang, itu. Setelah dinyatakan pailit, seluruh aset perusahaan itu berpindah tangan ke pihak
kreditor perusahaan, yaitu PT CIMB Bank Niaga dan PT Bank UOB Indonesia. Menurut Ari, para
pekerja di PT Jaba Garmindo tidak mempermasalahkan status perusahaan yang divonis
pailit. Namun, para pekerja itu protes karena tak kunjung jelasnya tanggung jawab perusahaan
ataupun CIMB dan UOB sebagai penguasa aset saat ini pada status upah kerja mereka.
"Kami meminta jangan seenaknya mengambil aset seperti itulah. Kalau mau memberhentikan,
ya silakan, tetapi tolong penuhi hak gaji dan pesangon kami. Masa sudah bertahun-tahun,
bahkan berpuluh tahun bekerja, kami dibuang begitu saja," kata Ari. Adapun unjuk rasa berjalan
kondusif, meski mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman depan gedung
UOB arah ke Bundaran Hotel Indonesia. Puluhan petugas kepolisian juga tampak berjaga di
pintu gerbang gedung UOB untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan.
Sumber: Kompas, 17/6/2015.
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BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

1) Bank CIMB Niaga dan Bank UOB tidak memainkan peran yang berarti dalam
mempengaruhi kebijakan perburuhan di PT. Jaba Garmindo dan PT. Panarub Industry. Hal
ini terlihat dari tidak adanya keberpihakan dan komitmen yang tinggi untuk mencegah,
membantu, dan memulihkan hak-hak pekerja yang dilanggar oleh kedua perusahaan
tersebut. Padahal, sejumlah pelanggaran hak-hak pekerja terjadi di kedua perusahaan
tersebut berupa minimnya jaminana atas kesehatan dan keselamatan kerja, menurunnya
nilai rill upah buruh, hilangnya jaminan atas pekerjaan, dan pelemahan organisasi buruh.
2) Pihak perbankan masih mengabaikan posisi serikat buruh. Alasannya, belum pernah terjadi
pertemuan antara pihak perbankan yang memberikan skema kredit dengan buruh melalui
serikat pekerja, baik sebelum pemberian kredit, ketika kredit sedang berjalan, maupun
evaluasi setelah skema kredit berakhir.
3) Peranan perbankan juga tidak terlihat ketika terjadi permasalahan perburuhan di dalam
perusahaan. Hingga saat ini, SP tidak mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme
monitoring dan due diligence perbankan terhadap perusahaan ketika memberikan kredit
termasuk bagaimana sanksi yang diterapkan oleh pihak perbankan kepada perusahaan
apabila terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pekerja. Rendahnya skor bankbank di Indonesia dalam perankingan ResponsiBank, terutama dalam tema Hak Buruh,
menunjukkan dengan jelas bahwa bank-bank di Indonesia belum melihat ini sebagai hal
yang penting.
4) Walaupun perkembangan sector manufaktur cukup baik, buruknya sistem perburuhan di
Jaba Garmindo dan Inti Panarub Industry memotret lemahnya penghormatan hak-hak
pekerja di sektor manufaktur, yang turut diabaikan oleh pihak perbankan. Ini berkontribusi
pada mandeknya kondisi kerja yang layak di sektor manufaktur yang tercermin dari porsi
pengeluaran tenaga kerja terhadap total output yang tidak mengalami kenaikan dari waktu
ke waktu. Bahkan, pengeluaran untuk tenaga kerja cenderung mengalami tren penurunan
dewasa ini.
5) Dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, nilai labor share Indonesia tergolong
masih sangat rendah. Di kawasan ini, nilai labor share Indonesia masih berada di bawah
Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Nilai labor share Indonesia hanya sepertiga dari
nilai rata-rata labor share di kawasan ASEAN. Di kawasan ini juga tercatat bahwa nilai labor
share umumnya sudah berada di atas 30 persen. Fakta ini menegaskan bahwa peningkatan
tingkat investasi di suatu negara terlebih di negara-negara berkembang tidak serta merta
memperbaiki tingkat penghormatan hak-hak pekerja karena kondisi kerja yang tidak layak
justru terjadi di negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan seperti Indonesia.
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5.2. Rekomendasi
1) Mengingat pentingnya peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja
perbankan di Indonesia, maka penting bagi OJK untuk merevisi Peta Jalan Keuangan
Berkelanjutan di Indonesia karena peta jalan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit
penghormatan HAM termasuk hak-hak pekerja;
2) Pihak Bank CIMB Niaga dan Bank UOB perlu menunjukkan komitmennya secara serius
dalam hal keberlanjutan keuangan dengan melakukan penilaian dan pengawasan yang
lebih ketat terkait pelanggaran hak-hak pekerja dalam setiap kegiatan bisnis dan
investasinya. Sebab keberlanjutan suatu investasi juga sangat bergantung pada kinerja
pekerja. Tidak adanya penilaian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja berpotensi
mengurangi kinerja investasi keuangan perbankan itu sendiri;
3) Pihak Bank CIMB Niaga, Bank UOB dan juga bank-bank lainnya perlu membangun kebijakan
HAM (human rights policy) yang sesuai dengan kerangka kerja PBB tentang Bisnis dan
HAM. Kebijakan HAM di industri perbankan bukan hal baru dan telah banyak diterapkan
oleh bank-bank di luar negeri, sehingga penting bank-bank di Indonesia pun perlu
mengejar ketertinggalannya dengan menerapkan kebijakan yang sama.
4) Perlu adanya kebijakan dan peraturan yang mengatur lebih jelas tentang transparansi
perusahaan-perusahaan yang bersifat privat, misalnya perusahan yang belum melakukan
listing di BEI. Sehingga, pelanggaran terhadap HAM maupun hak lingkungan dapat segera
ditelusuri, terutama mengenai sumber pendanaan yang merupakan aspek penting dalam
operasional suatu perusahaan.
5) Isu mengenai keterkaitan bank dan pelanggaran HAM khususnya hak-hak pekerja,
merupakan hal baru yang belum banyak disadari oleh aktivis maupun serikat pekerja. Oleh
karena itu perlu adanya penyadaran dan tekanan kepada pihak perbankan, sehingga dapat
memberikan tekanan keuangan yang signifikan kepada perusahaan pelanggar HAM dan
hak-hak pekerja.
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