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Ringkasan Eksekutif

Bagian 1: Asesmen

Setelah penyelamatan lebih dari 1000 orang Awak kapal perikanan yang berada dalam kondisi kerja  paksa 
di Benjina, sebuah kota terpencil di Kepulauan Aru, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai 
perubahan kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pekerjaan awak kapal 
perikanan. Salah satu kebijakan tersebut adalah peraturan mengenai sertifikasi hak asasi manusia yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2015 ditanda-tangani pada Hari Hak 
Asasi Manusia (HAM) di tahun 2015 dan peraturan lanjutannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi  Manusia 
Perikanan yang diumumkan pada Konferensi Internasional terkait Perlindungan HAM di dalam  Industri 
Perikanan pada bulan Januari 2017. Kedua peraturan tersebut membentuk sistem sertifikasi HAM 
Perikanan. Permen-KP 34/2015 mensyaratkan para “pengusaha perikanan” untuk menerapkan skema 
kepatuhan di tingkat perusahaan yang terdiri dari tiga elemen : (1) Pembentukan kebijakan HAM secara 
luas; (2) Mekanisme untuk menfasilitasi uji kelayakan; dan (3) mekanisme remediasi. 

Salah satu persyaratan kebijakan HAM adalah komitmen untuk menerapkan perjanjian kerja bagi awak 
kapal perikanan. Dalam rangka implementasi komitmen tersebut ditetapkannya Peraturan Menteri 
 Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal 
Perikanan. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak Tahun 2016 dengan ditetapkannya persyaratan secara 
terperinci mengenai wajib adanya Perjanjian Kerja Laut. Namun Peraturan tersebut belum sepenuhnya 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Bidang 
Perikanan. Contohnya, peraturan tersebut belum menerapkan kententuan-ketentuan mengenai isu 
pekerjaan awak kapal perikanan dan jam istirahat.

Pada Peraturan Menteri KP 2/2017 menetapkan proses dan mekanisme sertifikasi serta menguraikan 
tanggung jawab para pemangku kepentingan pelaksana yang akan dibentuk yaitu Tim Hak Asasi  Manusia 
(THAM), lembaga penilai terakreditasi dan lembaga pelatihan terakreditasi. THAM ditunjuk untuk 
 mengakreditasi lembaga penilai dan lembaga pelatihan. Setelah sistem HAM diterapkan, para  pengusaha 
perikanan diwajibkan untuk membayar lembaga penilai yang terakreditasi untuk penilaian kepatuhan 
mereka. Lembaga penilai yang terakreditasi kemudian akan membuat rekomendasi kepada THAM atau 
KKP mengenai kelayakan perusahaan tersebut untuk disertifikasi. Kegagalan perusahan mendapatkan 
 sertifikasi dapat menyebabkan penangguhan atau pembatalan izin penangkapan ikan yang  dikeluarkan oleh 
KKP, serta rekomendasi kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut izin penggunaan  tenaga kerja. 
Namun dengan belum adanya lembaga penilai terakreditasi atau lembaga pelatihan, THAM  menjalankan 
semua mandat proses tersebut. Hingga akhir tahun 2018, dua proses sertifikasi  percontohan untuk 
 perusahaan milik negara di sektor perikanan telah dilaksanakan.

Walaupun KKP fokus terhadap sertifikasi HAM perikanan, namun sampai dengan akhir 2018, sistem 
tersebut belum sepenuhnya diterapkan. KKP belum memformalisasikan petunjuk operasional dan 
teknis terkait pelaksanaan dari sistem tersebut. Walaupun THAM telah ditunjuk di bulan Mei 2017, tim 
tersebut belum pernah mengadakan rapat sehingga belum ada agensi penilai atau lembaga  pelatihan 
yang telah diakreaditasi. Selain itu, adanya kesalahpahaman dan kebingungan yang cukup serius  diantara 
pelaku  industri perikanan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isi dan dampak dari 
 peraturan-peraturan tersebut. Contohnya adalah Permen KP 42/2016 banyak belum diketahui oleh para 
pemangku  kepentingan pada saat riset ini dilakukan. Terdapat tendensi yang kuat untuk melihat per-
men KP 35/2015 dan Permen KP 2/2017 secara terpisah dari pada sebagai suatu bagian dari kerangka 
 peraturan yang terkait dengan peraturan lainnya yang sudah berlaku di tingkat nasional.
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Bagian 2 : Komentar dan Rekomendasi

Meskipun cakupan dari sistem sertifikasi HAM sebagai suatu inisiatif kepatuhan swasta (Private 
 compliance initiative yang disingkat PCI) cukup ambisius, namun apabila sudah diterapkan secara penuh 
pun,  dampak jangka panjang akan terbatas dalam meningkatkan kondisi para awak kapal dan pekerja di 
bidang perikanan dan industri pangan laut. Studi terkini mengenai efektifitas PCI dalam meningkatkan 
kondisi tenaga kerja di rantai pasok global memperlihatkan bahwa dampak PCI sulit untuk dipastikan dan 
bisa jadi tidak merata di berbagai wilayah standar dan perlindungan ketenagakerjaan. 

Secara umum, standar komitmen dan kesuksesan dalam menerapkan PCI bervariasi secara signifikan, 
tergantung pada permasalahan, lokasi perusahaan, industri dan faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya. 
PCI yang menangani masalah ketenagakerjaan cenderung fokus pada pelanggaran-pelanggaran  standar 
ketenagakerjaan yang mudah terdeteksi seperti jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta 
upah/gaji. PCI cenderung memiliki komitmen yang lemah terhadap  hak-hak dasar seperti kebebasan 
 berserikat dan non-diskriminasi. Namun demikian, ketika perusahan mempunyai komitmen yang kuat 
untuk  memberikan kebebasan berserikat, mereka cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam 
 dimensi tanggung jawab sosial perusahaan lainnya, termasuk hak-hak tenaga kerja. Secara keseluruhan, 
PCI terlihat memiliki dampak yang positif dalam mempromosikan transparansi. 

Dalam industri perikanan dan pangan laut, penelitian terkini memperlihatkan banyaknya standar  sertifikasi 
sukarela dan PCI sejumlah lebih dari 50 yang beroperasional di tahun 2016. Banyak dari PCI  tersebut 
fokus pada keberlanjutan pangan laut namun juga memasukkan unsur standar  akuntabilitas  sosial 
 termasuk pelarangan pekerja anak dan kerja paksa. Literatur terkini meragukan efektifitas dari  skema 
tersebut, terutama ketika para produsen yang membutuhkan akreditasi membayar lembaga  sertifikasi 
eksternal untuk melakukan penilaian, sertifikasi dan menempatkan label mereka pada produk-produk 
milik produsen. Hal ini disinyalir dapat menimbulkan konflik kepentingan dimana banyak badan sertifikasi 
bersaing untuk mendapatkan klien terutama di wilayah dengan pengawasan yang lemah terhadap standar 
proses penilaian. 

Studi ini adalah sebuah peringatan untuk sistem sertifikasi HAM Indonesia karena kemiripannya dengan 
PCI dalam hal hubungan transaksi penyediaan jasa antara perusahaan dan agensi penilai. Lebih lanjut, 
insentif dari sertifikasi dalam sistem di Indonesia masih lemah. Penundaan penerapan dan lemahnya 
pemahaman dunia industri terhadap sistem ini memperlihatkan tidak adanya insentif yang cukup kuat 
untuk melakukan sertifikasi karena sistemnya tidak dikenali secara luas dan tidak berujung pada suatu 
keuntungan komersial bagi perusahaan yang disertifikasi. 

Penting untuk diketahui, walaupun ada hubungan antara sertifikasi dan penolakan izin penangkapan ikan 
atau izin penggunaan tenaga kerja, insentif paksaan untuk melakukan sertifikasi juga secara praktek 
 terbatas. Ancaman penundaan atau pencabutan izin penangkapan ikan oleh KKP hanya relevan terhadap 
sekiatar 1% dari armada perikanan Indonesia, yaitu hanya untuk kapal perikanan yang berukuran diatas 
30 GT. Lebih lanjut, izin penggunaan tenaga kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak relevan bagi 
pengusaha perikanan yang terlibat di proses pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran produk 
perikanan. 

Lebih penting lagi adalah tidak adanya mekanisme rujukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan  walaupun jika 
pelanggaran ketenagakerjaan ditemukan dalam proses penilaian dan sertifikasi. Hal ini adalah  kesenjangan 
yang signifikan dalam sistem sertifikasi HAM Indonesia dan melemahkan baik PCI yang  dibangun oleh 
KKP dan pengawasan ketenagakerjaan dibawah Kementerian Ketenagakerjaan dengan adanya dua sistem 
yang paralel dengan pengawasan dari dua kementerian. Tanpa interaksi yang saling melengkapi, sistem 
sertifikasi HAM perikanan dapat melemahkan peran pengawasan ketenagakerjaan melalui efektivitas 
privatisasi penegakan ketenagakerjaan di sektor perikanan dan pangan laut. Mengganti peran pengawas 
ketenagakerjaan dengan agensi penilai swasta, walaupun terakreditasi, adalah suatu  kesempatan yang 
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hilang dalam upaya meningkatkan keahlian dan kapasitas dalam penegakan  hukum  ketenagakerjaan dan 
pengawasan ketenagakerjaan. Terdapat peluang yang signifikan untuk operasi  terpadu antara  Kementerian 
Ketenagakerjaan dan KKP untuk penegakan peraturan ketenaga kerjaan yang profesional dan kuat di 
sektor berbasis maritim.  

Beberapa rekomendasi kunci berikut, utamanya ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, mencoba untuk 
menjamin penegakan peraturan ketenagakerjaan serta saling melengkapi antara PCI, seperti sistem HAM 
perikanan dan sistem pengawasan Ketenagakerjaan publilk:
1. Klarifikasi dan perkuat peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk semua awak kapal 
 perikanan dengan meratifikasi Konvensi ILO-188 dan melakukan harmonisasi peraturan-peraturan di 
tingkat nasional;
2. Saling melengkapi antara PCI dan pengawas ketenagakerjaan publik dan meningkatkan  penegakan 
dengan penguatan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan menciptakan kaitan dengan sistem pengawasan 
ketenagakerjaan publik. Alternatif lain adalah dengan menata ulang sistem sertifikasi HAM sebagai 
 program pelatihan dan konsultasi dengan menggunakan cara-cara yang sudah ada di sektor lain sebagai 
modelnya;
3. Saling melengkapi antar Kementerian dan Lembaga, utamanya antara KKP dan  Kementerian 
Ketenagakerjaan terutama dalam hal kebijakan, peraturan dan penegakan, meningkatkan aktivitas  bersama 
seperti pelatihan, pengembangan kurikulum dan pengawasan lapangan; 
4. Memperkuat lembaga penegakan  dan kemitraan, memanfaatkan kesempatan regional dan belajar 
dari contoh-contoh regional;
5. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan dan peraturan kepada para pemangku 
 kepentingan termasuk menggunakan kerangka regional untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan 
serikat pekerja, para pelaku industri, negara pasar, dll. 


