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OTA Tangerang yang
merupakan kawasan
industri dan permukiman padat penduduk awalnya tenang, tapi
mendadak menjadi sorotan
media massa baik nasional
maupun internasional. Hal
itu terjadi sebagai akibat dari
penggerebekan yang dilakukan Polresta Tangerang pada
3 Mei 2013 terhadap sebuah
perusahaan pengolahan limbah menjadi aluminium balok
dan kuali yang berada di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak
Wangi, Kecamatan Sepatan
Timur, Tangerang, yang dipimpin YK. Sebuah perlakuan yang
memilukan dialami sekitar 25
buruh (yang mestinya digunakan dengan istilah tenaga
kerja. Dalam tulisan ini saya
gunakan dengan istilah ‘buruh’
untuk menggambarkan betapa
tidak manusiawinya perlakuan
terhadap tenaga kerja di perusahaan tersebut).
Awal terbongkar ‘tragedi buruh’ itu bermula dari kaburnya
dua buruh dari sekapan dan
melapor kepada Kontras dan
Komnas HAM. Laporan itu
ditindaklanjuti dengan penggerebekan pada lokasi penyekapan terhadap 25 buruh

yang di antaranya anak-anak
yang berasal dari Lampung,
Bandung, dan Cianjur.
Ada beberapa hal yang tidak
lazim di era globalisasi, kebebasan, dan keterbukaan serta
pengakuan atas hak-hak asasi
manusia ini dalam tragedi
buruh tersebut, antara lain
kerja paksa, disiksa, dipukuli,
disiram timah panas, disulut
rokok, dan disekap di dalam
pabrik, serta sebagai akibat
dari pengolahan limbah, buruh mengalami gatal-gatal,
badan kurus, rambut kaku,
luka pukulan, luka air timah,
asma, batuk-batuk, kadas dan
kutu air, serta trauma.
Di samping beberapa hal
yang tidak manusiawi tersebut, ternyata masih ditambah
dengan tindakan-tindakan
yang tidak kalah keji, misalnya eksploitasi jam kerja
buruh lebih dari 16
jam karena dimulai
pukul 05.30 sampai
pukul 22.00 WIB lebih, buruh tidak digaji
dengan standar upah
minimum kabupaten
(UMK), ruang istirahat
yang amat sempit dan
pengap, serta terisolasinya
buruh dengan lingkungan

sekitar.
Bila melihat beberapa kekejian majikan terhadap para
buruh tersebut, ada suatu
b
pertanyaan besar di benak
p
kita, antara lain bagaimanakah
perlindungan hukum dan
penegakan hukum atas undang-undang ketenagakerjaan
kita? Salah siapakah peristiwa
kekerasan fisik dan nonfisik
kepada para buruh tersebut?
Seperti diketahui dengan jelas,
dalam Pasal 5 UU No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
dinyatakan bahwa ‘Setiap
tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama
untuk memperoleh pekerjaan
dan penghidupan yang layak
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan
aliran politik sesuai dengan
minat dan kemampuan tenaga
kerja termasuk perlakuan
yang sama terhadap penyandang cacat’.
Pasal 6 UU No 13 Tahun 2003
mewajibkan pengusaha
memenuhi kewajibannya
atau memberikan hak
(misalnya upah, berserikat, berkumpul,
rasa nya-

Budayawan

K

UALITAS partai politik (parpol) dan calon
anggota legislatif
(caleg) pada Pemilu
2014 sangat menentukan arah
parlemen dan kebijakan politik,
ekonomi, serta dimensi lainnya di Indonesia pasca-2014.
Berdasarkan daftar caleg yang
dikeluarkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU), sejumlah partai
masih buruk secara administrasi dalam mempersiapkan
caleg. Kualitas caleg pun, jika
dikaji lebih dalam, menyimpan
sejumlah persoalan. Hampir
90% caleg tidak berkualitas. Hal
itu menandakan partai politik
kehilangan keadaban politik.
Politik hanya dimaknai do ut
des. Berpolitik sekadar sarana
mendapatkan transaksi belaka.
Inilah yang membuat wajah
parlemen tidak berubah karena motivasi mereka menjadi
‘caleg’ untuk mencari kekuasaan dan uang.
Hal demikian menyuburkan
budaya KKN, karena tindakan
partai politik mengusung caleg yang merupakan keluarga
dekat sebetulnya bentuk nepo-
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tisme yang merugikan partai
itu sendiri. Banyak efek negatif
yang ditimbulkan, misalnya
mandeknya kaderisasi partai.
Bukan hanya itu, kekhawatiran
utama bila saja nanti penguasa
terpilih memiliki parlemen
yang sebagian anggotanya
adalah keluarga dekat, bisa
dibayangkan begitu sulitnya
melakukan kontrol terhadap
kekuasaan.
Lebih dari itu, sebetulnya
politik dinasti tidak mencerminkan moralitas demokrasi
yang menghendaki adanya
ruang kompetisi yang sehat
dan fair. Politik dinasti ialah
sebentuk nepotisme yang sesungguhnya telah kita tolak
dan mencederai semangat
reformasi. Semangat kekeluargaan dalam politik lebih
banyak menghasilkan praktik
politik yang tidak sehat. Argumen nepotisme begitu dekat
dengan kolusi dan korupsi
hingga kini masih diterima dalam sebagian besar alam pikir
publik. Nepotisme cenderung
memanfaatkan akses politik
tertentu untuk kepentingan

lindungan pokok terhadap
tenaga kerja. Pertama, perlindungan secara ekonomi,
yakni diharapkan para tenaga
kerja akan diberi imbalan jasa
berupa gaji dan tunjangantunjangan yang sesuai dengan
perjanjian kerja atau minimal
dengan UMK. Kedua, perlindungan sosial, yakni setiap
tenaga kerja diberi kesempatan
luas untuk mendapatkan kesehatan, rasa aman, dapat berserikat dan berkumpul dengan
menjadi anggota pada serikat/
serikat-serikat tenaga kerja di
dalam dan di luar perusahaan.
Ketiga, adanya perlindungan
teknis yang berkaitan dengan
keamanan dan keselamatan
kerja serta kesehatan kerja.
Di samping ketiga perlindungan terhadap tenaga kerja
tersebut masih ada beberapa
perlindungan yang harus dipahami dan dilaksanakan
pengusaha, antara lain norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma
kerja, dan
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Politik Kemasan
Benny Susetyo Pr

man, keselamatan, kesehatan,
keamanan, dan kenyamanan
kerja) kepada para tenaga
kerja tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama, dan
aliran politik mereka.
Dengan memperhatikan
ketentuan UU Ketenagakerjaan
tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa perusahaan
tersebut telah melakukan kelalaian atas
tiga per-
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orang dekat dan keluarga. Hal
demikian tidak bisa diterima
karena hanya akan melemahk
kan demokrasi.
k
Karenanya, logis bila politik
dinasti dalam parpol pada
akhirnya hanya akan merugikan partai itu sendiri. Apalagi
jika hal tersebut dilakukan tanpa rekrutmen yang benar dan
lebih banyak mengedepankan
unsur nepotisme. Umumnya
ada unsur tidak fair dalam rekrutmen politik dengan modus
nepotisme. Efek lainnya, kader
partai akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras karena
semuanya akan dikendalikan
orang kuat partai.
Inilah kecenderungan yang
saat ini banyak terjadi di negeri ini. Kerabat yang diusung
dalam pencalonan sering kali
tidak melewati kaderisasi dan
rekrutmen yang benar. Apalagi sudah dipahami bersama
bahwa kaderisasi di semua parpol peserta belum terbangun
dengan baik. Karenanya saat
menjelang pemilu legislatif,
justru tokoh-tokoh yang memiliki hubungan kekerabatan
dengan petinggi partailah yang
bermunculan.
Faktanya memang sebagian
dari mereka mendapatkan

kemudahan dan posisi mapan
tanpa kerja keras terlebih dahulu. Di sisi lain, banyak kader
partai yang mengabdi dari
bawah justru tidak memiliki
kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Ada banyak alasan
dalam peristiwa tersebut yang
bisa dikemukakan. Misalnya
soal kepentingan bisnis, status
quo kekuasaan, sampai dengan aspek kedekatan secara

Para elite kita
bagai singa sirkus
yang lihai memerankan
tipu muslihat yang
membuai dan menipu
penonton.

dinasti. Satu-satunya jalan untuk mengendalikan agar politik
dinasti tidak menjadi tren dan
tabiat politik di negeri ini ialah
dengan melakukan kaderisasi
partai. Selain itu rekrutmen
harus dilakukan secara adil
dan merata terhadap semua
anggota partai.

Penuh kepalsuan
Hal lain yang menarik diungkap dalam ‘politik caleg’ di ne-

geri ini ialah publik umumnya
menilai apa yang dilakukan
para calon legislatif itu tak lebih
dari sebuah politik kemasan.
Politik pencitraan diri yang lahir dalam pertarungan merebut
simpati publik. Sebagai sebuah
citra, sering kali apa yang tampak bukanlah apa yang sesungguhnya ada. Para caleg berhias
diri dan tampil memukau di
depan khalayak. Namun, lagilagi publik mempertanyakan
apakah janji yang bertebaran
dalam berbagai iklan politik itu bukan sebagai sebuah
penipuan-–seperti layaknya
janji politik yang penuh dengan
kepalsuan?
Dalam kenyataannya, sering
kali publik hanya disuguhi dengan pertarungan kata tanpa
makna yang mendalam. Apa
yang tampil tak lebih sebagai
sebuah jargon politik, bukan
sebagai sebuah visi dan idealisme yang mencerminkan
diri elite. Kita bisa memetik
pelajaran dari pemilu-pemilu
sebelumnya. Para caleg berhias
diri dalam gambar partai dan
menyatakan diri sebagai sosok
paling layak dipilih. Namun
pada perjalanan politik sepanjang lima tahun terakhir, jangankan perubahan mendasar
yang terjadi dan berpengaruh
terhadap kehidupan rakyat secara nyata, justru yang sering
terjadi ialah tingkah laku para
elite di Senayan yang amat

norma kecelakaan kerja. Di
samping itu, beberapa perlindungan tenaga kerja yang tidak
boleh diabaikan antara lain
perlindungan jaminan sosial
tenaga kerja (sesuai dengan
UU No 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja/
Jamsostek), perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan,
serta perlindungan atas upah.
Dengan melihat cukup banyaknya cakupan perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja, para pelaku/pimpinan
perusahaan pengolahan limbah menjadi kuali di Tangerang
tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan pasal berlapis
menggunakan tiga macam
tindak pidana. Yaitu, tindak
pidana penghilangan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dengan
ancaman hukuman 8 tahun
pidana penjara, tindak pidana
penganiayaan berat (Pasal 351
(1) dengan ancaman hukuman
5 tahun pidana penjara, dan
tindak pidana perdagangan
orang (Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007) dengan ancaman
hukuman 15 tahun pidana
penjara.
Di samping penegakan
secara hukum ketenagakerjaan dan hukum
pidana, tampaknya
permasalahan tragedi
buruh kuali itu juga
bisa terjadi karena
beberapa hal. Itu antara lain, pertama,
lemahnya pengawasan instansi tenaga kerja baik dari
dinas tenaga kerja,
Kemenakertrans,
maupun pemerintah
pusat. Harus diakui,
meledaknya tragedi buruh itu sebagai bentuk
kelalaian pemerintah dalam
melindungi tenaga kerja
sekaligus memberikan rasa
aman dan nyaman serta
kesehatan. Dengan adanya kasus tersebut, pemerintah diharapkan terdorong untuk lebih melindungi
tenaga kerja secara materiil,

bukan formal semata.
Kedua, posisi tawar yang rendah dari buruh. Harus diakui,
buruh yang pada umumnya
hanya mengandalkan tenaganya dalam bekerja secara normatif berkedudukan sederajat/
seimbang dengan pengusaha.
Namun secara faktual, itu tidak sama dan tidak mungkin
sama. Banyak kesewenangwenangan pengusaha dengan
dalih bahwa pengusaha selalu dalam posisi tawar yang
kuat, sedangkan buruh lemah.
Pengusaha selalu memegang
kendali dan berkuasa sehingga
akan menyulitkan buruh untuk mempunyai kedudukan
yang seimbang.
Ketiga, adanya dugaan keterlibatan aparat. Walau tidak
gampang dibuktikan, banyak
fakta memperlihatkan kedekatan pengusaha dengan aparat
keamanan, yang kewenangannya sering kali disalahgunakan.
Misalnya untuk membekingi
usaha bisnis pengusaha, aparat
digunakan untuk menakutnakuti buruh yang sedang
berselisih dll. Keempat, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang lemah. Banyak
orang mengamini pernyataan
yang mengatakan hukum akan
tumpul dan tak berdaya manakala berhadapan dengan
orang yang kuat (penguasa)
dan hukum akan kuat dan
tajam menghunjam manakala
berhadapan dengan orang yang
lemah (buruh).
Oleh karena itu, tidak salah kiranya ungkapan serupa
dengan penegakan hukum
di bidang ketenagakerjaan
akan lemah manakala aparat
penegak hukum berhadapan
dengan orang yang kuat dan
sebaliknya.
Untuk mengakhiri tulisan
ini, kasus ‘praktik perbudakan’
di Tangerang, Banten, tersebut
agar segera dituntaskan secara
pasti, adil, dan transparan sehingga ke depan tidak ada lagi
jeritan, rintihan, dan tangisan
buruh serta ‘kesetaraan’ hak
antara buruh dan para pengusaha dapat dicapai. Semoga.

mengecewakan.
Politik ‘priyayiisme’ itu hidup
menggurita di segenap lini
pemerintahan dari daerah
hingga pusat. Kita hidup dalam
sebuah zaman di kala demokrasi, objektivitas, dan rasionalitas disanjung-sanjung, tapi
kepatuhan dan keterpaksaan
secara tidak masuk akal dipraktikkan. Sebagai elite politik, mereka tak sadar tindak-tanduk
dan perilaku mereka selalu
menjadi bahan pergunjingan
masyarakat. Intinya, rakyat
tertipu memiliki wakil rakyat
yang demikian. Tertipu dan
berulang kali tertipu memiliki
pelayan yang suka mencuri
uang rakyatnya sendiri. Inilah
lingkaran kegelapan yang mewarnai kehidupan politik yang
mencerminkan betapa nurani
kita sebagai bangsa telah sirna
di muka bumi pertiwi ini.
Para elite kita bagai singa
sirkus yang lihai memerankan
tipu muslihat yang membuai
dan menipu penonton. Mereka bagai pemain sulap yang
pandai membuat penonton
tertawa sekaligus menangis.
Mereka pandai menyembunyikan sesuatu ‘tanpa terlihat’ oleh
penonton (tapi penonton sadar
bahwa mereka ditipu), dan
memperlihatkan sesuatu yang
menakjubkan. Buat mereka,
berpolitik tak ubahnya seperti
memerankan diri sebagai singa
yang siap menerkam dengan

ganas. Bak pemain sulap itulah,
aksi tipu-tipu menjadi konsumsi
sehari-hari. Bak pemain sirkus,
keganasan politik ditandai
dengan maraknya manipulasi
nilai-nilai kebenaran.

Caleg berintegritas
Barangkali tidak semua caleg
yang memiliki kerabat dengan
orang kuat partai merupakan
caleg yang tidak berkualitas.
Mungkin saja tidak semua
caleg yang memiliki kerabat
dengan penguasa merupakan
sosok yang tidak layak pilih.
Namun, yang senantiasa harus
dihindari ialah bahwa nepotisme itu bisa terjadi kapan saja
dan di mana saja, sebab sudah
menjadi bawaan manusia sejak lahir. Karena itulah kesadaran untuk membuka akses
berpolitik selebar-lebarnya dan
transparan menjadi tuntutan
utama.
Kompetisi untuk menjadi
calon anggota legislatif harus dipusatkan pada program
yang terukur bagi kemakmuran masyarakat. Dibutuhkan
perubahan budaya dan pola
berpikir dari para elite politik
untuk mengembangkan visi
pemerintahan yang jelas fokusnya. Pola berpikir baru untuk
mencapai kesadaran dalam
mewujudkan cita-cita membangun kesejahteraan bersama
sebagaimana dalam cita-cita
republik.
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