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 1. Perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah kesetaraan
 2. Menangani keluhan terkait diskriminasi

Buku 5: Sumber Daya Pendukung Eksternal Untuk Manajemen Kesetaraan Pada 
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 1. Organisasi pengusaha
 2. Otoritas negara, organisasi pekerja dan kelompok masyarakat sipil
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  Eropa
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Kata Pengantar APINDO

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja merupakan prinsip dasar 
ketenagakerjaan yang juga sudah temuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, prinsip ini bermaksud untuk menjunjung harkat dan martabat 
manusia dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonominya. Bagi kalangan pelaku usaha, 
prinsip ini pun telah diterima secara sebagai standar universal demi mencapai efisiensi pasar 
dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Berbagai pengaturan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan 
prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sejumlah perusahaan tertentu juga telah memiliki 
kebijakan khusus dalam perusahannya untuk menerapkan prinsip ini. Namun tantangan di 
lapangan tetap lah ada. Berbagai praktik diskriminatif di tempat kerja masih sering ditemui. 
Kaum perempuan, kalangan minoritas dan kelompok rentan lainnya masih berpeluang besar 
mengalami perlakuan yang diskriminatif ini. 

Dengan mengeluarkan Panduan Praktis dan Kode Praktik bagi Pengusaha untuk 
Mempromosikan Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat kerja, APINDO telah 
mengambil langkah pro-aktif untuk membantu kalangan pengusaha di Indonesia untuk 
menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja. Kode Praktik berisikan 
prinsip-prinsip umum yang diserap dari perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia 
dan juga Konvensi ILO khususnya Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 
1951 (No. 111) dan Konvensi Upah yang sama untuk pekerjaan yang setara yang nilainya, 
1951 (No. 100). Sementara Panduan Praktis memuat pengejawantahan prinsip-prinsip umum 
tadi secara lebih terperinci dalam bentuk langkah-langkah praktis. Panduan Praktis ini dipilah 
menjadi 5 buku sesuai temanya agar lebih mudah dipergunakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor ILO Jakarta dan proyek ILO MAMPU yang telah 
memberikan masukan teknis dan bantuan dalam penyusunan dan penerbitan Kode Praktik 
dan Panduan Praktis ini. Kami berharap bahwa kedua bahan acuan ini dapat memberikan 
masukan dan manfaat tidak hanya kepada pengusaha, tapi juga kepada mitra APINDO; pekerja 
dan pemerintah, untuk bersama-sama menerapkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan 
di tempat kerja.

Sofjan Wanandi
Ketua Umum  
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)

Jakarta, 1 Oktober 2013 
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Kata Pengantar ILO

Non diskriminasi serta peluang dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan merupakan hak 
ketenagakerjaan dasar dan fundamental bagi pencapaian keadilan sosial dan pembangunan 
ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Prinsip hak atas kesetaraan dalam peluang kerja dan 
perlakuan memungkinkan orang dari segala ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial 
atau etnis, status kesehatan atau disabilitas untuk melakukan cara mereka keluar dari 
kemiskinan dan untuk menghidupi keluarga mereka.

Kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan merupakan bagian integral dari Agenda 
Kerja Layak ILO dan Program Kerja Layak Nasional di Indonesia. ILO mempromosikan peluang 
bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam 
kondisi bebas, adil, aman dan bermartabat. Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan), 1958 (No. 111) diadopsi oleh negara-negara anggota ILO pada tahun 1958 dan 
diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Ini tetap menjadi instrumen internasional yang 
paling komprehensif yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan peluang dan 
perlakuan di dunia kerja. Menyusul ratifikasi Konvensi ILO, Indonesia telah memasukkan prinsip-
prinsip kesetaraan dalam pekerjaan di UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003). Konvensi 
ILO No.111 dan UU Ketenagakerjaan memberi kerangka untuk panduan yang dicantumkan di 
dalam Pedoman Praktis dan Kode Praktik mengenai kesetaraan dalam pekerjaan .

Pengusaha yang berhasil dapat memahami bahwa mengupayakan kesetaraan di tempat kerja 
memberikan keunggulan kompetitif atas perusahaan dan pengusaha yang melakukan praktik-
praktik diskriminatif. Melalui penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan non - diskriminasi, 
pengusaha mampu menarik dan mempertahankan bakat terbaik, mendukung inovasi yang 
lebih besar dan menikmati lingkungan kerja yang produktif. Penghapusan diskriminasi dalam 
pekerjaan juga merupakan bagian integral untuk mewujudkan globalisasi yang adil.

Pedoman Praktis dan Kode Praktik ini disusun melalui kemitraan antara Proyek MAMPU ILO 
dan APINDO. Pedoman ini terbagi ke dalam lima booklet terpisah. Pedoman ini dirancang untuk 
mendukung pemahaman praktis pengusaha tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip 
kesetaraan dalam pekerjaan di tempat kerja mereka.

Kami berharap bahwa Pedoman dan Kode Praktik bagi pengusaha untuk mempromosikan 
kesetaraan dan mencegah diskriminasi di tempat kerja di Indonesia ini akan mengilhami 
para pengusaha untuk mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non 
diskriminasi di tempat kerja mereka.

1 Oktober 2013

Peter van Rooij
Direktur, ILO Kantor Jakarta



x

Panduan Praktis bagi Pengusaha  
untuk Mempromosikan Kesetaraan dan  
Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia

Buku

2
Kata Pengantar

ILO MAMPU – Akses pada Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak mempromosikan 
kesetaraan dalam dunia kerja bagi pekerja. Ini diupayakan melalui beberapa strategi, seperti 
kemitraan dan peningkatan kapasitas dengan pengusaha Indonesia. Komitmen pengusaha 
untuk menyikapi diskriminasi dalam dunia kerja dan mempromosikan kesetaraan kesempatan 
kerja adalah langkah penting menuju pencapaian kesetaraan substantif bagi perempuan di 
Indonesia. 

Perempuan yang berasal dari kelompok etnis atau agama minoritas atau yang memiliki 
disabilitas atau masalah kesehatan tertentu seperti HIV dan AIDS lebih rentan lagi terhadap 
bentuk- bentuk diskriminasi dan menghadapi ketidakmujuran berganda dalam pasar tenaga 
kerja. Dengan mengenali kerentanan khusus pada kelompok perempuan tersebut dan 
bahwa diskriminasi berbasis gender hanyalah satu dari sekian banyak bentuk diskriminasi 
yang ditemukan dalam dunia kerja, Pedoman praktis dan Kode Praktik yang dikembangkan 
bersama APINDO ini memberikan panduan bagi pengusaha tentang bagaimana mencegah dan 
menyikapi diskriminasi dalam dunia kerja berdasarkan landasan yang berbeda-beda, seperti 
jenis kelamin, etnisitas, agama, ras, akar sosial, nasionalitas, status kesehatan, disabilitas 
dan pandangan politik. 

Proyek ILO MAMPU ingin mengucapkan terima kasih kepada APINDO atas komitmennya 
mengupayakan kesetaraan dalam pekerjaan dan atas peran utamanya dalam mengembangkan 
dan menyebarluaskan pedoman praktis tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan kepada 
para pengusaha di Indonesia.

Pengembangan panduan bagi pengusaha tentang keseteraan dan non-diskriminasi ini bermula 
di Cina melalui upaya Marja Paavilainen, Nelien Haspels dan Tim De Meyer. Proyek ILO  MAMPU 
hendak berterima kasih kepada rekan-rekan kerja dalam Tim Pekerjaan yang Layak ILO atas 
sumbangsihnya dalam pengembangan Pedoman dan Kode Praktik ini. 

Kami juga hendak berterima kasih pada Australian Aid, selaku penyandang dana Proyek ILO 
MAMPU, atas dukungannya yang baik dan komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan 
bagi perempuan di Indonesia.

Kami berharap bahwa selanjutnya pengusaha akan menggunakan Panduan dan Kode Praktik 
ini dalam mempekerjakan, memberhentikan dan proses pengambilan keputusan terkait 
sumber daya manusia. 

1 Oktober 2013

Miranda Fajerman,  
Kepala Penasehat Teknis
MAMPU – Akses pada Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi Perempuan,  
ILO Jakarta
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Dengan senang hati Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Kantor 
Perburuhan Internasional (ILO), menyajikan Kode praktik dan buku Panduan menyertainya, 
untuk membantu pengusaha dalam mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi 
di tempat kerja di Indonesia.

Buku Panduan terdiri dari lima bagian:

1.  Kesetaraan dalam Pekerjaan: Konsep dan Prinsip Utama

2.  Kasus Bisnis untuk Kesetaraan

3.  Kesetaraan dalam Praktik Perusahaan

4.  Mengelola Kesetaraan di Tempat Kerja

5.  Sumber Dukungan eksternal untuk Manajemen Kesetaraan di Perusahaan

Kami berharap bahwa Panduan ini bermanfaat bagi Anda dan dapat digunakan. Kami 
menyambut umpan balik untuk perbaikan selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan Anda terkait  
kesetaraan dan non-diskriminasi.

PENDAHULUAN
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Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan undang-undang 
nasional memberi dasar hukum bagi hak pekerja atas pekerjaan yang sama dan melarang 
diskriminasi di tempat kerja atas dasar jenis kelamin, ras atau etnis, warna kulit, keyakinan 
atau kepercayaan agama, asal sosial, kelahiran, asal kebangsaan, pendapat politik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, disabilitas, status HIV atau keanggotaan dalam serikat 
pekerja atau pelaksanaan kegiatan serikat pekerja. Untuk memastikan kesetaraan di pasar 
tenaga kerja, seluruh pengusaha memiliki kewajiban hukum untuk tidak mendiskriminasi  (lihat 
Bab 1.2 untuk rincian lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum pengusaha). Pengusaha juga 
harus mengambil langkah-langkah aktif di tempat kerja untuk mempromosikan kesetaraan 
dan mencegah diskriminasi.

Selain memenuhi kewajiban hukum, menmperhatikan kesetaraan dalam praktik sumber daya 
manusia perusahaan dapat membawa manfaat bagi usaha. Mempromosikan kesetaraan 
bukan hanya kewajiban – ini memberi manfaat bisnis yang baik. Bukti kuat dari penelitian survei 
yang dilakukan di perusahaan-perusahaan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan 
bahwa langkah-langkah kesetaraan dapat menguntungkan perusahaan dengan cara-cara 
sebagai berikut -

1. Meningkatnya kemampuan untuk menarik bakat dan tenaga kerja terampil.

2. Meningkatnya retensi staf, kepuasan kerja dan menurunnya perpindahan karyawan.

3. Meningkatnya produktivitas.

4. Meningkatnya inovasi dan kreativitas.

5. Akses ke segmen pasar baru dan meningkatnya kepuasan pelanggan.

6. Pengembangan merek dan semakin baiknya reputasi.

7. Menurunnya resiko konflik di tempat kerja.

8. Menurunnya risiko litigasi. 1

Manfaat-manfaat bagi usaha ini dapat dicapai melalui penerapan ‘perlakuan yang sama 
terhadap karyawan’ sebagai nilai inti di dalam perusahaan, dan memastikan bahwa prinsip 
ini ditaati dalam semua kebijakan dan praktik perusahaan.  Lihat Contoh Kasus  1. Kasus 
bisnis yang menarik untuk kemitraan, keragaman dan kesetaraan tempat kerja -- Irlandia dan 
2. Kepemimpinan perempuan dan profitabilitas perusahaan..

I. MENGAPA PENGUSAHA HARUS   
 PEDULI DENGAN KESETARAAN?

1 Lihat misalnya Contoh kasus 1. Kasus bisnis yang menarik untuk kemitraan, keragaman dan kesetaraan tempat kerja, dan 
Contoh kasus 2. Kepemimpinan perempuan dan profitabilitas perusahaan.
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1.1.  Bagaimana promosi kesetaraan dapat membantu   

 perusahaan Indonesia dalam meningkatkan usahanya?

Lingkungan usaha Indonesia saat ini dicirikan dengan meningkatnya persaingan di pasar 
domestik dan internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan Indonesia 
dalam perjuangan mereka untuk tetap berdaya saing meliputi, di antara aspek-aspek lain, 
meningkatkan produktivitas mereka, menarik dan mempertahankan sumber daya manusia 
berkualitas yang memiliki keterampilan yang tepat dan mengurangi konflik di tempat 
kerja. Pembentukan sistem manajemen sumber daya manusia terstruktur dan transparan 
berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dapat membantu perusahaan 
untuk menjawab tantangan ini. Aset terbaik perusahaan adalah orang-orangnya.

1. Menarik bakat dan mengakses orang-orang berbakat yang lebih luas

Di Indonesia, mencari pekerja dengan keterampilan yang sesuai semakin menjadi perhatian 
umum bagi pengusaha. Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan 
berkelanjutan sejak Krisis Keuangan Asia, namun pengusaha tetap menghadapi tantangan 
sumber daya manusia yang signifikan. Indonesia mengalami kekurangan bakat. Perolehan 
pendidikan meningkat, tetapi tidak secepat usaha-usaha baru masuk ke pasar atau 
memperluas kebutuhan bakat mereka. Indonesia tertinggal di belakang para saingan regional 
dalam hal pencapaian pendidikan angkatan kerja. Dengan 6,5 persen pekerja yang memiliki 
ijazah universitas dan 72,9 persen pekerja Indonesia hanya mendapatkan pendidikan 
dasar atau di bawahnya, distribusi pekerja Indonesia menurut tingkat pendidikan tertinggal 
dari negara-negara lain di kawasan tersebut.2 Dikenal sebagai seorang “pengusaha pro-
kesetaraan” – seorang pengusaha yang memberikan penghargaan dan mempromosikan 
stafnya berdasarkan prestasi dan kontribusi – dapat membantu pengusaha menarik pelamar 
terampil yang termotivasi untuk bekerja keras dan menunjukkan potensi untuk kemajuan karir. 
Pemberian peluang pengembangan dan skema khusus, misalnya peluang untuk pengaturan 
kerja fleksibel, juga merupakan prakarsa penting yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk 
menarik bakat ke perusahaan.

Komitmen pada non-diskriminasi memberi pengusaha akses ke kolam bakat yang lebih luas. 
Misalnya, menolak kandidat yang berkualitas dan cocok hanya karena jenis kelaminnya, 
etnisnya, atau karena dia HIV positif merupakan penyia-nyiaan bakat. Memanfaatkan 
semua bakat yang tersedia ini (yang mungkin diabaikan oleh pengusaha lain karena alasan 
yang bersifat diskriminatif) dapat memberi pengusaha yang mempraktikkan perekrutan 
setara keunggulan kompetitif atas pesaingnya. Menilai seluruh pelamar pekerjaan hanya 
berdasarkan prestasi, keterampilan, pengalaman, kemampuan dan potensi mereka – tanpa 
gangguan bias diskriminatif – membantu pengusaha dalam menemukan orang terbaik untuk 
pekerjaan tersebut.

2  ILO, Labour and Social Trends in Indonesia 2010, (Jakarta, 2011) hlm.. 35.
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2. Mempertahankan bakat, menurunkan tingkat perpindahan karyawan

Di Indonesia, sebagaimana di tempat lain, salah satu alasan utama bagi karyawan untuk 
“berpindah pekerjaan” adalah untuk mencari peluang yang lebih baik di perusahaan lain. 
Banyak perempuan juga meninggalkan pekerjaan ketika mereka menikah atau mulai memiliki 
anak karena meningkatnya tanggung jawab rumah tangga mereka. Untuk mencegah staf terlatih 
dan terampil pindah, pengusaha harus memastikan bahwa ada peluang pengembangan yang 
tersedia di dalam perusahaan, dan bahwa peluang ini terbuka bagi semua. Praktik yang baik 
dalam keseimbangan kehidupan-pekerjaan (memberi jam kerja yang fleksibel), perlindungan 
kehamilan dan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja dan akomodasi yang bijaksana 
untuk karyawan berkebutuhan khusus juga penting dalam menurunkan tingkat perpindahan 
karyawan. Seleksi untuk kebutuhan pelatihan atau promosi harus didasarkan pada kriteria 
seleksi yang adil dan obyektif, dengan memberikan perhatian yang memadai pada keragaman 
tim dan langkah-langkah tindakan afirmatif perusahaan.

Memastikan bahwa lingkungan kerja bebas dari diskriminasi dan perilaku yang melecehkan 
juga penting untuk mempertahankan tenaga kerja terampil. Misalnya di sektor garmen, 
motivasi pekerja untuk berangkat kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Bila pelecehan 
menjadi masalah, pekerja telah mengindikasikan bahwa mereka mempertimbangkan untuk 
mengundurkan diri. Dalam kasus di mana pekerja melaporkan tidak ada atau sedikit kasus 
pelecehan, mereka memiliki motivasi lebih untuk bertahan dalam pekerjaan mereka.3 
Meningkatnya kemampuan untuk mempertahankan karyawan dapat menghantarkan pada 
penghematan yang signifikan dalam biaya perekrutan dan pelatihan perusahaan.

Survei-survei perusahaan yang dilakukan di luar negeri telah membangun suatu hubungan 
yang jelas antara penerapan langkah-langkah kesetaraan dan menurunnya tingkat perpindahan 
karyawan. misalnya, sebuah survei terhadap 130 perusahaan di Irlandia menemukan 
bahwa penerapan sistem manajemen sumber daya manusia strategis menurunkan tingkat 
perpindahan karyawan sebesar 7,7 persen. 4,4 persen dari penurunan ini adalah karena 
penerapan langkah-langkah kesetaraan saja.4  Lihat Contoh kasus 1. Kasus bisnis yang 
menarik untuk kemitraan, keragaman dan kesetaraan tempat kerja -- Irlandia

3. Menggenjot produktivitas

Meningkatkan produktivitas pekerja merupakan salah satu tantangan mendasar yang 
menghadang perekonomian Indonesia dan usaha individual. Sementara usaha kecil dan 
menengah mempekerjakan sekitar 97% angkatan kerja, mereka hanya memproduksi 57% 
nilai tambah.5 Di tingkat perusahaan, keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pekerja 
sangat penting untuk tetap berdaya saing, baik lokal maupun internasional. Penerapan 
langkah-langkah kesetaraan dapat membantu dengan meningkatkan motivasi, komitmen 
dan semangat kerja karyawan. Pekerja yang merasa bahwa masukan mereka dihargai dan 

3 ILO, Indonesia, Baseline Report: Worker Perspectives from the Factory and Beyond, (Jenewa, 2012), hlm. 18.
4 National Centre for Partnerships and Performance (NCPP) & the Equality Authority: New models of high performance work systems 

(Dublin, 2008).
5 OECD, Indonesia Profile, lihat http://www.oecd.org/indonesia
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bahwa mereka cukup dihargai atas usaha mereka akan termotivasi untuk berusaha lebih keras 
untuk kesejahteraan pribadi mereka dan keberhasilan perusahaan. Penelitian yang dilakukan 
di Irlandia menemukan bahwa penerapan strategi kesetaraan meningkatkan produktivitas 
pekerja sebesar 6,5 persen di 130 perusahaan yang disurvei.6

4. Menumbuhkan inovasi

Saat perekonomian Indonesia terus berkembang, banyak perusahaan meningkatkan upaya 
pada penciptaan produk baru, layanan dan pembentukan merek baru. Keberhasilan dalam 
upaya-upaya tersebut terkait dengan inovasi dan kreativitas di dalam perusahaan. Pengalaman 
dari organisasi luar negeri menunjukkan bahwa memiliki tenaga kerja yang beragam dapat 
membantu usaha dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas di dalam organisasi, yang 
menghasilkan ide-ide baru dan produk-produk baru. Orang dengan latar belakang dan 
karakteristik yang sama secara alamiah cenderung melihat hal-hal dengan cara yang sama. 
Keanekaragaman dalam sumber daya manusia, di sisi lain, dapat menghantarkan pada 
solusi baru dan perspektif baru. Penelitian Irlandia tersebut di atas mengkaitkan penerapan 
strategi kesetaraan dengan 7,9 persen peningkatan dalam inovasi tenaga kerja.7 Demikian 
juga di Indonesia, mempekerjakan perempuan dan laki-laki dengan latar belakang berbeda 
(tempat asal, kelompok etnis, agama) dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 
inovasi dan kreativitas.

5. Mengakses pasar baru, meningkatkan kepuasan pelanggan

Di samping pembangunan sosial ekonomi Indonesia, konsumsi domestik meningkat dan pada 
saat yang sama persaingan untuk mendapatkan klien dan konsumen baru menjadi berat. 
Pengalaman di luar negeri menunjukkan bahwa memiliki tenaga kerja beragam membantu 
perusahaan dalam menyesuaikan produk dan jasa mereka dengan kebutuhan khusus berbagai 
segmen pasar domestik. Keragaman juga membantu dalam mengembangkan pemasaran 
yang lebih strategis dan tanggap dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, 
diketahui bahwa pelanggan etnis minoritas lebih mau membeli produk atau menerima jasa 
dari toko/penyedia jasa yang mempekerjakan staf etnis minoritas dan memperlakukan mereka 
dengan hormat.

6. Meningkatkan reputasi dan citra merek

Citra publik dan reputasi perusahaan yang baik menarik tenaga kerja berbakat, pelanggan 
baru dan pembeli internasional. meningkatnya humas adalah penting bagi perusahaan besar 
yang berupaya memperluas merek dan citra perusahaannya serta perusahaan terkecil yang 
berupaya menarik lebih banyak basis pelanggan di komunitas lokal mereka. Ini juga sangat 
penting dalam rantai nilai internasional di mana pembeli internasional lebih suka bekerja 

6 National Centre for Partnerships and Performance (NCPP) & the Equality Authority: New models of high performance work 
systems (Dublin, 2008). Penerapan berbagai macam langkah manajemen sumber daya manusia strategis terbukti meningkatkan 
produktivitas pekerja sebesar 14,8 persen dalam penelitian ini. 

7 Ibid.
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dengan pengusaha lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempromosikan kesetaraan 
dan keragaman di tempat kerja. Menjadi “pengusahapro-kesetaraan” memberi pengusaha 
lokal di Indonesia keunggulan komparatif saat berupaya membangun hubungan dengan 
merek-merek internasional.

7.	 Meningkatkan	keharmonisan	tempat	kerja,	mengurangi	konflik

Pekerja yang merasa bahwa mereka dihargai dan diperlakukan dengan adil di tempat kerja 
lebih puas dengan pekerjaan mereka. Jika manajemen perusahaan dipandang memperlakukan 
karyawan secara tidak adil (misalnya membuat keputusan tidak adil tentang bonus atau 
kenaikan gaji), hilangnya kepercayaan karyawan terhadap manajemen dapat menghantarkan 
pada konflik di tempat kerja. Untuk menjaga keharmonisan tempat kerja dan membina 
hubungan kerja yang baik, pengusaha harus memastikan bahwa diskriminasi tidak terjadi 
dan bahwa manajemen sumber daya manusia didasarkan pada kriteria yang adil dan obyektif, 
dengan penerapan langkah-langkah tindakan afirmatif secara memadai. Komunikasi dua 
arah yang baik melalui forum bipartit di tempat kerja juga sangat penting dalam membangun 
hubungan kerja yang baik. Pekerja harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
perumusan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan kesetaraan, dan dalam mengkaji 
kebijakan dan praktik secara rutin.

8. Mengurangi resiko litigasi

Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) melarang diskriminasi dan memuat 
sanksi atas pelanggaran. Individu atau kelompok pekerja yang percaya bahwa mereka 
telah didiskriminasi dapat membawa kasus melawan pengusaha mereka untuk mendapat 
penyelesaian ke kantor Disnaker setempat, kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial. 
Pengusaha harus memastikan bahwa sistem perekrutan dan manajemen sumber daya manusia 
mereka sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum guna untuk menghindari sanksi keuangan 
dan merusak reputasi mereka.

1.2.  Manfaat kesetaraan bagi UKM

Melakukan tindakan untuk kesetaraan sering dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan 
oleh perusahaan besar, tetapi usaha kecil dan menengah (UKM) tidak perlu memikirkannya. 
Sesungguhnya, kesetaraan adalah relevan untuk UKM sama seperti untuk perusahaan 
besar.

UKM dihadapkan dengan tantangan yang sama (atau bahkan lebih berat) dalam menarik dan 
mempertahankan bakat. Memperlakukan pekerja secara adil dan sama akan meningkatkan 
kepuasan pekerja dan retensi staf, dan memiliki citra publik yang baik sebagai “pengusahapro-
kesetaraan” dapat membantu UKM dalam menemukan orang yang tepat untuk membantu 
mereka berkembang dan tumbuh. Langkah-langkah kesetaraan dapat membantu UKM 
meningkatkan inovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi konflik dan 
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meningkatkan hubungan kerja. Pengalaman dari lebih dari 1200 UKM di 27 negara Eropa  
menunjukkan bahwa mayoritas UKM mengakui manfaat meningkatnya keragaman terhadap 
usaha  mereka.8

Terlepas dari komitmen mereka terhadap kesetaraan, banyak UKM menghadapi tantangan 
dalam membangun strategi sumber daya manusia formal untuk mempromosikan kesetaraan 
karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya mereka. Paling sering UKM mengambil 
pendekatan bertahap. Contohnya, penerapan langkah-langkah kesetaraan dimulai dengan 
mengadopsi kebijakan perekrutan yang adil dan langkah kedua melibatkan pelatihan manajer 
dan staf yang terlibat dalam perekrutan untuk belajar bagaimana cara merekrut berdasarkan 
prestasi.

8 Lihat European Commission: Continuing the diversity journey: Business practices, perspectives and benefits (2008).

Pikirkan tentang usaha Anda…

Untuk menentukan pentingnya praktik ketenagakerjaan yang adil untuk 
perusahaan Anda, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut - 

• Apakah usaha Anda menghadapi masalah dalam mendapatkan orang 
yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan?

• Apakah ada perpindahan karyawan yang tinggi?

• Apakah tempat kerja Anda mengalami konflik atau ketidakpuasan di 
kalangan pekerja?

• Apakah Anda melakukan ekspansi ke segmen pasar baru, baik secara 
lokal ataupun regional atau internasional?

• Apakah Anda merasa bahwa ada kekurangan ide-ide baru dan kreatif 
di dalam organisasi?

• Apakah pelanggan Anda diperlakukan dengan baik? Dapatkah ini 
diperbaiki?

• Apakah orang dihargai di organisasi Anda dan Anda ingin 
meningkatkan keterlibatan dan semangat karyawan?

Untuk menemukan kemungkinan solusi masalah-masalah ini, pikirkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah ada sumber perekrutan lain, misalnya, perempuan, pekerja 
yang lebih tua atau penyandang disabilitas yang dapat organisasi Anda 
coba untuk rekrut?

• Perubahan apa yang dapat dilakukan pada kebijakan saat ini untuk 
menarik, mempertahankan dan memotivasi pekerja?

Tips Manajemen 4
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• Perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik atau 
ketidakpuasan di kalangan pekerja?

• Bagaimana komposisi tenaga kerja Anda saat ini (dalam hal gender, 
jenis kelamin, agama, etnis dll.)? Apakah Anda memiliki keunggulan 
kompetitif jika Anda memiliki tenaga kerja yang lebih beragam dan 
seimbang?

• Apakah organisasi perlu ide-ide baru dalam produksi atau pemasaran? 
Jika pelanggan Anda adalah dari latar belakang yang berbeda atau 
beragam, akankah membantu jika Anda mendapatkan tenaga kerja 
yang lebih seimbang dalam hal usia, ras, gender, bahasa, status 
keluarga dll. untuk mempromosikan produk atau jasa Anda?

Sumber: Singapore Tripartite Centre for Fair Employment: Fair employment: Leading fair employment practices 
handbook (Singapore).

Kasus bisnis yang menarik untuk kemitraan, keragaman dan 
kesetaraan tempat kerja -- Irlandia

Sebuah penelitian terhadap perusahaan-perusahaan top Irlandia menegaskan 
kaitan kuat antara kinerja bisnis yang penting dan penggunaan Sistem Kerja 
Kinerja Tinggi (HPWS) di tempat kerja. HPWS meliputi manajemen sumber daya 
manusia strategis (staffing, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja 
dan pengupahan, dan praktik komunikasi dan partisipasi), kemitraan, strategi 
keragaman dan kesetaraan, dan pengaturan kerja yang fleksibel. Temuan 
tersebut memberikan wawasan segar mengenai bagaimana manajemen orang 
yang efektif di perusahaan dapat mendorong daya saing secara nyata, misalnya 
meningkatnya produktivitas, inovasi dan retensi karyawan.

Laporan ini didasarkan pada survei rinci lebih dari 130 perusahaan terkemuka 
Irlandia. Tim peneliti yang melaksanakan survei diberi tugas mengukur 
produktivitas per kapita pekerja perusahaan-perusahaan bersangkutan, serta 
inovasi tenaga kerja mereka dan tingkat retensi karyawan, dan mengukur 
proporsi hal-hal tersebut yang dapat dikaitkan dengan penggunaan HPWS.

Temuan utama mereka adalah sebagai berikut:

• Produktivitas pekerja: Penggunaan HPWS menghitung, rata-rata, 
sebesar 14,8 persen peningkatan produktivitas tenaga kerja di antara 
sampel survei. Dalam hal nilai ekonomi total, produktivitas tahunan-
per-karyawan ditemukan sebesar EUR 299.992, yang EUR 44.399 
per karyawan per tahun di antaranya adalah langsung terkait dengan 
penggunaan HPWS. Untuk perusahaan berukuran sedang di dalam 
survei (270 karyawan), ini setara dengan EUR 12 juta tambahan dalam 
pendapatan penjualan per tahun.

Contoh Kasus 1. 
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• Inovasi Tenaga Kerja: Penggunaan HPWS menghitung, rata-rata, 

sebesar 12,2 persen peningkatan dalam inovasi tenaga kerja, setara 
dengan pendapatan penjualan sebesar EUR 2.061 per karyawan per 
tahun, atau EUR 556.200 di perusahaan berukuran sedang.

• Perpindahan karyawan: Penggunaan HPWS menghasilkan 7,7 persen 
penurunan perpindahan karyawan per tahun.

Laporan ini mencakup penelitian khusus tema keragaman dan kesetaraan. 
Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam sampel perusahaan yang diteliti, 
strategi keragaman dan kesetaraan dikaitkan dengan

• 6,5 persen peningkatan dalam produktivitas pekerja di seluruh 
sampel ini.

• 7,9 persen peningkatan dalam inovasi tempat kerja.

• 4,4 persen penurunan dalam perpindahan karyawan.

Niall Crowley, Kepala Eksekutif Otoritas Kesetaraan, berkomentar: “Laporan 
ini membuktikan strategi kesetaraan dan keragaman tempat kerja sebagai 
komponen kunci Sistem Kerja Kinerja Tinggi. Ini mustinya memastikan 
bahwa promosi kesetaraan dan keragaman tempat kerja sekarang muncul 
sebagai fokus prioritas dalam. penerapan Strategi Tempat Kerja Nasional 
Pemerintah. Laporan ini mengkuantifikasi, untuk pertama kalinya dalam 
konteks Irlandia, sebuah kasus bisnis yang menarik bagi perusahaan 
untuk berinvestasi dalam strategi kesetaraan dan keragaman, dan untuk 
mengintegrasikan strategi ini ke dalam strategi dan budaya perusahaan 
mereka. Strategi kesetaraan dan keragaman sekarang jelas terkait dengan 
semakin tingginya produktivitas pekerja, meningkatnya inovasi tempat kerja 
dan semakin rendahnya perpindahan karyawan. Perekonomian Irlandia yang 
kompetitif membutuhkan usaha yang berkomitmen terhadap kesetaraan dan 
keragaman.“

Sumber: National Centre for Partnership & Performance (NCPP) and the Equality Authority: New models of high 
performance work systems: The business case for strategic HRM, partnership and diversity and equality 
systems (Dublin, 2008).
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Berbagai penelitian yang dilakukan di luar negeri menunjukkan korelasi positif 
yang signifikan antara kinerja perusahaan, profitabilitas dan keragaman gender 
dalam manajemen senior perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa UKM 
maupun perusahaan besar dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas 
sesama mereka dengan mengidentifikasi dan menghapuskan hambatan bagi 
kemajuan perempuan ke manajemen puncak.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Forum Bisnis dan Kebijakan Finlandia 
(EVA) menganalisis data dari 12.738 perusahaan terbatas di Finlandia. 
Sampel data penelitian ini meliputi 91 persen perusahaan terbatas Finlandia 
yang memiliki lebih dari 10 karyawan. Penelitian ini menemukan bahwa bila 
semua faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan (misalnya 
ukuran, sektor dll.) dikendalikan, sebuah perusahaan dengan CEO perempuan 
adalah sekitar 10 persen lebih menguntungkan dari pada perusahaan lain 
serupa dengan CEO laki-laki. Demikian pula, sebuah perusahaan dengan 
dewan direksi yang seimbang secara gender rata-rata sekitar 10 persen lebih 
menguntungkan daripada perusahaan sejenis dengan dewan direksi yang 
semuanya laki-laki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan 
profitabilitasnya, perusahaan harus mempromosikan peluang karir yang 
netral gender dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus sejumlah 
hambatan yang seringkali tersembunyi yang menghambat perempuan meraih 
posisi kepemimpinan.

Kesimpulan serupa dibuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan manajemen internasional 
yang menganalisis kinerja 89 emiten Eropa yang memiliki tingkat keragaman 
gender tertinggi dalam manajemen puncak. Kriteria seleksi meliputi jumlah, 
proporsi dan fungsi perempuan di komite eksekutif dan keberadaan lebih 
dari dua perempuan di dewan direksi. Penelitian ini menemukan bahwa 
perusahaan-perusahaan dengan tingkat keragaman gender tinggi dalam 
manajemen puncak melampaui sektor mereka dalam hal rentabilitas modal 
sendiri (11,4 persen vs rata-rata sektor 10,3 persen), hasil operasional (EBIT 
11,1 persen vs 5,8 persen), dan pertumbuhan harga saham (64 persen vs pada 
periode 2005-2007). Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh McKinsey & 
Company membuktikan korelasi mencolok antara keunggulan organisasi 
dan partisipasi perempuan dalam dewan manajemen. Sembilan kriteria yang 
dianalisis adalah: kepemimpinan, pengawasan, akuntabilitas, koordinasi dan 
kendali, inovasi, orientasi eksternal, kemampuan, motivasi, lingkungan kerja, 
dan nilai-nilai. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap jawaban dari 
58.240 responden dari 101 perusahaan besar di Eropa, Amerika dan Asia.

Sumber: Finnish Business and Policy Forum (EVA): Female leadership and firm profitability, EVA analysis No.3 
(Helsinki, 2007); McKinsey & Company: Women matter: Gender diversity, a corporate performance driver 
(2007).

Kepemimpinan	perempuan	dan	profitabilitas	perusahaan

Contoh Kasus 2. 
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Mempromosikan kesetaraan dalam praktik perusahaan berarti mengintegrasikan kesetaraan 
sebagai nilai kunci ke dalam kebijakan dan praktik manajemen inti perusahaan. Kunci untuk 
berhasilnya promosi kesetaraan adalah mempertimbangkan ulang seluruh praktik-praktik 
manajemen sumber daya manusia perusahaan, langkah demi langkah untuk memastikan 
bahwa praktik-praktik tersebut bebas dari bias dan diskriminasi. Selain praktik sumber daya 
manusia yang baik, perusahaan harus menjadikan non-diskriminasi sebagai prinsip panduan 
dalam praktik usaha mereka, termasuk layanan pelanggan, pemasaran dan sourcing.

Untuk menetapkan tujuan, target dan kerangka waktu yang konkrit untuk memasukkan 
masalah kesetaraan ke dalam praktik sumber daya manusia dan operasi usaha perusahaan, 
maka praktis bagi perusahaan untuk mengadopsi kebijakan dan rencana aksi kesetaraan. 
Kebijakan kesetaraan adalah dokumen yang diadopsi secara formal oleh perusahaan untuk 
menunjukkan komitmen terhadap promosi kesetaraan. Pengembangan dan pelaksanaan 
kebijakan dan rencana selalu harus dilakukan melalui sebuah proses konsultasi melalui 
lembaga kerja sama (LKS) bipartit atau organisasi pekerja dan/atau perwakilan kelompok-
kelompok karyawan yang bersangkutan secara langsung.

2.1.  Mempertimbangkan ulang manajemen sumber daya 
 manusia dan praktik usaha

Untuk memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam praktik perekrutan dan 
ketenagakerjaan pekerjaan perusahaan pengusaha harus membangun sebuah sistem 
manajemen sumber daya manusia terstruktur yang didasarkan pada kriteria yang adil dan 
obyektif, dengan perhatian yang memadai terhadap pelaksanaan langkah-langkah tindakan 
afirmatif. Saat ini, banyak perusahaan memiliki sistem untuk mengelola sumber daya manusia, 
yang meliputi, di antara aspek-aspek lain:

• Perekrutan 

• Pengupahan 

• Benefit

• Syarat dan ketentuan kerja

• Akses ke pelatihan, kemajuan dan promosi

• Pemutusan kontrak kerja

2. APA YANG DAPAT DILAKUKAN  
 OLEH PENGUSAHA UNTUK     
 MEMPROMOSIKAN KESETARAAN?
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Promosi kesetaraan dalam praktik sumber daya manusia perusahaan berarti memastikan 
bahwa keputusan yang terkait dengan semua aspek perekrutan dan ketenagakerjaan di 
atas diambil secara transparan, berdasarkan kriteria yang adil, obyektif dan relevan, dengan 
perhatian yang memadai diberikan pada keragaman tim dan langkah-langkah tindakan afirmatif 
perusahaan. Prosedur yang transparan dan kriteria yang obyektif memastikan bahwa setiap 
karyawan diperlakukan sesuai dengan prestasi dan kontribusinya.

Selain tanggung jawab mereka sebagai pengusaha, perusahaan memiliki kewajiban terhadap 
klien, pelanggan, subkontraktor, pemasok, dan mitra usaha dan pemangku kepentingan 
lainnya. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan dan klien tidak pernah diperlakukan 
secara diskriminatif, misalnya menolak layanan atas dasar etnis atau disabilitas. Bias 
diskriminatif hendaknya tidak berdampak pada keputusan bisnis apapun di dalam perusahaan, 
misalnya pemilihan subkontraktor atau pemasok. Ketika membeli atau menyewa tanah 
untuk tujuan usaha, perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi 
terhadap pemindahan penduduk daerah tersebut sebelumnya, termasuk masyarakat 
adat (kecuali dilakukan konsultasi dengan semestinya yang melibatkan masyarakat adat 
dalam proses pengambilan keputusan). Memastikan bahwa materi pemasaran perusahaan 
mengkomunikasikan citra positif tentang keragaman dan kesetaraan adalah praktik baik 
yang dapat meningkatkan citra merek perusahaan dan membantu mengakses segmen pasar 
baru.

Banyak perusahaan berupaya menangani diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan dan 
keragaman sebagai bagian dari program mereka yang lebih luas dalam tanggung jawab 
sosial perusahaan (CSR). Ini dapat mencakup pengaturan kuota untuk mempekerjakan 
kelompok-kelompok kurang beruntung atau memberikan kesempatan pelatihan atau akses ke 
layanan kepada kelompok-kelompok orang yang rentan di masyarakat, misalnya penyandang 
disabilitas.

Larangan diskriminasi termaktub di dalam patokan tanggung jawab sosial internasional utama 
yang dengannya perusahaan dan pabrik mengukur kinerja mereka, termasuk SA8000 dan 
ISO26000. Banyak perusahaan multinasional – termasuk perusahaan-perusahaan yang 
mencari pasokan produksi dari Indonesia, misalnya GAP, IKEA, Wal-Mart9 – memasukkan  
diskriminasi di dalam Kode Etik dan kebijakan manajemen rantai pasokan mereka, dan 
menuntut pemasok mereka memastikan bahwa praktik sumber daya manusia dan praktik 
usaha mereka bebas dari diskriminasi. Menghapuskan diskriminasi dan meraih reputasi 
sebagai “pengusahapro-kesetaraan”, dengan demikian, penting untuk menjamin pesanan dari 
pembeli internasional besar. Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan juga 
merupakan salah satu dari sepuluh prinsip Global Compact PBB.   Lihat Tips Manajemen 
6. Diskriminasi dalam SA8000 dan ISO26000 di bawah.

9 Gap Inc.: Code of Business Conduct, terdapat di http://www.gapinc.com; Levi-Strauss: Worldwide Code of Business Conduct, 
terdapat di http://www.levistrauss.com; Wal-Mart: “Statement to of Ethics”, terdapat di http://www.walmartstores.com [diakses 
pada 30 Mei 2012].
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Diskriminasi dalam SA8000 dan ISO26000

SA8000: SA8000 merupakan salah satu patokan tanggung jawab sosial 
sukarela yang paling terkenal di dunia yang digunakan oleh banyak merek 
terkenal untuk mengukur kinerja mereka sendiri dan mengelola rantai 
pasokan mereka secara bertanggung jawab. SA8000 diterbitkan oleh Social 
Accountability International (SAI), organisasi penetapan standar global multi-
pemangku kepentingan. SA8000 mengharuskan perusahaan yang disertifikasi 
untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang melindungi 
hak asasi pekerja. SA8000 mencakup kriteria tentang diskriminasi sebagai 
berikut:

5. DISKRIMINASI

Kriteria: 

5.1 Perusahaan tidak boleh melakukan atau mendukung diskriminasi 
dalam perekrutan, pengupahan, akses ke pelatihan, promosi, 
pemberhentian, atau pensiun berdasarkan ras, asal kebangsaan 
atau asal sosial, kasta, kelahiran, agama, disabilitas, jenis kelamin, 
orientasi seksual, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, 
keanggotaan serikat pekerja, pendapat politik, usia, atau kondisi lain 
yang dapat menimbulkan diskriminasi.

5.2 Perusahaan tidak akan mengganggu pelaksanaan hak-hak personil 
untuk mematuhi ajaran atau praktik, atau untuk memenuhi kebutuhan 
yang berkaitan dengan ras, asal kebangsaan atau asal sosial, agama, 
disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, tanggung jawab keluarga, 
keanggotaan serikat pekerja, pendapat politik, atau kondisi lain yang 
dapat menimbulkan diskriminasi.

5.3 Perusahaan tidak akan membiarkan perilaku apapun yang 
mengancam, melecehkan, eksploitatif, atau secara seksual memaksa, 
termasuk gerakan, bahasa, dan kontak fisik, di tempat kerja dan, jika 
memungkinkan, di tempat tinggal dan fasilitas lain yang disediakan 
oleh perusahaan untuk digunakan oleh personil .

5.4 Perusahaan tidak akan meminta personil untuk melakukan tes 
kehamilan atau keperawanan dalam keadaan apapun.

ISO26000: ISO26000 “Panduan Tanggung Jawab Sosial” adalah sebuah 
dokumen panduan baru yang diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk 
Standardisasi (ISO) pada bulan November 2010. Tidak seperti standar ISO lain, 
ini bukan standar bersertifikat, tetapi dokumen panduan yang memberikan 
saran praktis tentang tata kelola isu-isu tanggung jawab sosial dalam praktik 
perusahaan. ISO26000 menangani diskriminasi dan kelompok rentan 
sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercakup di dalam dokumen 
panduan tersebut. Dokumen panduan ini mengharuskan organisasi-organisasi 

Tips Manajemen 5
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memastikan bahwa mereka tidak mendiskriminasi karyawan, mitra, pelanggan, 
pemangku kepentingan, anggota dan siapapun lainnya yang dengannya 
perusahaan memiliki kontak atau yang padanya perusahaa dapat memiliki 
dampak.

Sumber: Social Accountability International (SAI): SA8000: 2008 Social responsibility, International Organization 
for Standardization (ISO) website. Terdapat di http://www.iso.org [3 Des. 2010].

2.2  Dasar-dasar manajemen kesetaraan

Untuk mengelola kesetaraan dalam operasi perusahaan dan praktik sumber daya manusia 
secara sistematis, sebagian besar perusahaan mengadopsi alat manajemen khusus, misalnya 
kode, kebijakan dan program. Untuk membangun kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
sebagai nilai utama perusahaan, pengusaha Indonesia didorong untuk secara formal 
mendukung Kode praktik tentang mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi 
di tempat kerja yang diterbitkan oleh APINDO bekerja sama dengan ILO.

Alat paling umum yang diadopsi di tingkat perusahaan untuk mengelola kesetaraan dalam 
kebijakan dan praktik sumber daya manusia meliputi:

•	 Kebijakan	kesetaraan	yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan 
kesempatan dan perlakuan dalam semua praktik sumber daya manusia dan 
menumbuhkembangkan budaya tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dan 
pelecehan.

•	 Rencana	aksi	kesetaraan	yang menguraikan langkah-langkah praktis perusahaan 
dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan di dalam kebijakan.

•	 Langkah-langkah	tindakan	afirmatif	yang memberikan bantuan kepada kelompok-
kelompok pelamar kerja atau karyawan tertentu untuk memastikan akses yang adil, 
penuh dan setara ke kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua. Langkah-
langkah tindakan afirmatif adalah bagian dari rencana aksi kesetaraan.

Langkah-langkah dasar manajemen kesetaraan

Setiap perusahaan menghadapi tantangan terkait kesetaraan yang berbeda. Karena alasan 
ini, tidak ada pendekatan manajemen kesetaraan yang “cocok untuk semua”, karena langkah-
langkah kesetaraan perusahaan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Untuk 
memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil menjawab kebutuhan pekerja, organisasi 
pekerja dan perwakilan pekerja harus selalu dilibatkan dalam pengembangan langkah-langkah 
tersebut. Ini dapat dilakukan melalui LKS Bipartit, atau hal lain. Langkah-langkah umum dalam 
perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah kesetaraan di perusahaan meliputi:
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1. Komitmen: Menunjukkan komitmen pimpinan terhadap kesetaraan dalam semua 
praktik sumber daya manusia dan operasi perusahaan. Sebagian besar perusahaan 
melakukan hal ini dengan mengadopsi kebijakan kesetaraan.

2. Penilaian: Mengkaji dan menilai kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang 
ada dan komposisi staf saat ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan bidang untuk 
promosi kesetaraan.

3. Penetapan: Menentukan sasaran, strategi, dan program-program khusus untuk 
mempromosikan dan mengarusutamakan kesetaraan. Sebagian besar perusahaan 
melakukan hal ini dengan mengadopsi rencana aksi kesetaraan dan langkah-langkah 
tindakan afirmatif.

4. Pelaksanaan: Menerapkan strategi dan program di seluruh perusahaan.

5. Pengukuran: Mengukur dan memantau dampak dan kemajuan menuju sasaran.

6. Komunikasi: Mengkomunikasikan kemajuan dan tantangan. Terlibat dengan para 
pemangku kepentingan untuk perbaikan terus-menerus.10

Promosi kesetaraan memerlukan penetapan tujuan yang jelas dan terukur serta  mengambil 
langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Cara 
terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menetapkan prioritas dan menerapkannya 
secara bertahap. Untuk memulai upaya kesetaraannya, perusahaan harus mengidentifikasi 
beberapa isu-isu kunci dan merumuskan program-program untuk mengatasi isu-isu ini. Setelah 
menerapkan langkah-langkah (langkah 1-6), perusahaan harus meninjau dampak pada 
perusahaan dan melihat apakah masih ada ruang untuk perbaikan. Langkah 1-6 dapat dan 
harus diulang untuk memastikan tempat kerja terus terus berupaya untuk mempromosikan 
kesetaraan. UKM dengan kapasitas yang terbatas untuk melaksanakan program kesetaraan 
yang besar dapat memfokuskan langkahnya pada beberapa prioritas, dan melaksanakan 
tindakan yang ditargetkan dan direncanakan dengan baik. Pengalaman dari Eropa menunjukkan 
bahwa UKM sering memilih untuk memulai dengan memastikan bahwa praktik perekrutannya 
transparan dan bebas dari bias diskriminatif.11

Isu-isu kesetaraan yang perlu ditangani oleh perusahaan berubah dari waktu ke waktu, 
tergantung misalnya pada perubahan demografi pekerja atau lingkungan ekonomi secara umum. 
Karena alasan ini memastikan kesetaraan dalam praktik sumber daya manusia membutuhkan 
komitmen untuk melakukan peninjauan dan perbaikan secara berkelanjutan.

10 Diadaptasi dari UN Global Compact: UN global compact management model (New York, 2010).
11 European Commission: Continuing the diversity journey: Business practices, perspectives and benefits (2008).
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Komisi Eropa menyelenggarakan dua penelitian pada tahun 2005 dan 2008 
untuk mempetakan praktik manajemen keragaman di perusahaan-perusahaan 
Eropa. Kedua survei tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan anggota 
European Business Test Panel (EBTP). Survei tahun 2008 menverifikasi yang 
dibandingkan dengan tahun 2005, meningkatnya proporsi perusahaan yang 
mengakui kaitan antara keragaman dan kinerja usaha yang baik.

Dari 335 perusahaan yang berpartisipasi dalam survei tahun 2008, 56 
persen telah membuat semacam kebijakan kesetaraan dan keragaman. 
25 persen kebijakan ini mencakup ke semua enam dasar diskriminasi yang 
dilarang menurut hukum Eropa (jenis kelamin, usia, etnis dan ras, disabilitas, 
agama dan kepercayaan, dan orientasi seksual), sedangkan 64 persen hanya 
mencakup beberapa dasar dan 12 persen hanya mencakup satu dasar. 
Kebijakan kesetaraan dan keragaman paling sering menangani isu-isu yang 
berkaitan dengan perekrutan, retensi dan manajemen staf (93 persen), budaya 
organisasi (75 persen) dan keseimbangan pekerjaan-kehidupan (70 persen). 25 
persen dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan kesetaraan dan 
keragaman juga mengadopsi langkah-langkah tindakan afirmatif, menetapkan 
target perekrutan, pelatihan, atau promosi staf dari kelompok yang kurang 
terwakili.

Hampir dua pertiga dari perusahaan yang disurvei mengakui bahwa penerapan 
kebijakan kesetaraan dan keragaman telah memberi dampak positif pada 
usaha mereka. Manfaat yang paling umum meliputi meningkatnya motivasi 
dan efisiensi karyawan; akses ke kolam pekerja baru; reputasi perusahaan, 
citra perusahaan dan hubungan masyarakat yang baik; perekrutan karyawan 
berkualitas tinggi; dan peluang untuk inovasi dan kreativitas. Kaitan antara 
inovasi dan keragaman diakui oleh 63 persen perusahaan. Inovasi yang 
disebabkan oleh keragaman meningkat secara lebih signifikan di perusahaan-
perusahaan yang menerapkan langkah-langkah tindakan afirmatif (83 persen) 
dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tanpa langkah-langkah 
semacam itu (55 persen). Manfaat-manfaat ini sama-sama diakui baik di UKM 
maupun di perusahaan besar dan sangat besar..

Sumber: European Commission: Diversity management in 2008: Research with the European Business Test 
Panel (2008).

Manajemen keragaman di perusahaan-perusahaan Eropa

Contoh Kasus 3. 
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  Ya Tidak Tidak  
   yakin

1. Apakah Anda memiliki kebijakan kesetaraan?

2. Apakah Anda memiliki prosedur yang jelas untuk 
memastikan bahwa semua praktik pekerjaan Anda, 
dari iklan lowongan pekerjaan dan perekrutan 
hingga pemberhentian tidak pernah bersifat 
diskriminatif?

3. Apakah Anda memiliki prosedur untuk 
menyelesaikan pengaduan terkait dengan 
diskriminasi dan kesetaraan?

4. Jika Anda memiliki kebijakan kesetaraan dan/atau 
prosedur untuk menyelesaikan pengaduan terkait 
kesetaraan, sudahkah Anda melakukan tindakan 
untuk memastikan semua staf telah membacanya 
dan tahu di mana untuk mendapatkan salinannya 
jika diperlukan?

5. Sudahkah Anda melakukan tindakan untuk 
memastikan semua karyawan memahami perilaku 
apa yang bisa dan tidak bisa diterima dan yang 
menghormati di tempat kerja?

6. Sudahkah Anda menjelaskan kepada staf bahwa 
diskriminasi, pelecehan, fitnah dan viktimisasi tidak 
akan ditoleransi, dan bahwa setiap masalah atau 
pengaduan akan ditangani secara rahasia tanpa ada 
dampak bagi orang yang mengemukakan atau yang 
terdampak oleh masalah tersebut?

7. Apakah Anda secara berkala memberi semua staf 
informasi dan pelatihan tentang kesetaraan?

8. Adakah orang yang bertanggung jawab untuk 
mempromosikan dan meninjau praktik kesetaraan 
di tempat kerja Anda?

9. Apakah staf tahu siapa orang yang bertanggung 
jawab atas kesetaraan ini?

Daftar periksa: Seberapa baik usaha Anda dalam melakukan 
manajemen kesetaraan?

Tips Manajemen 6

Sumber: Diadaptasi dari Hong Kong Equal Opportunities Commission: Equal opportunity essentials kit for SMEs (Hong Kong).

Lihat komentar untuk jawaban daftar periksa Anda di halaman berikutnya!
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  Untuk daftar periksa yang lebih komprehensif, lihat Daftar periksa bagi pengusaha 

tentang bekerja dengan prinsip-prinsip untuk promosi kesetaraan yang dilampirkan 
pada Kode praktik tentang mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi 
di tempat kerja di Indonesia yang diterbitkan oleh APINDO bekerja sama dengan 
ILO.

Komentar atas skor daftar periksa    (Dari halaman sebelumnya)

9 ya  Anda melakukan dengan sangat baik. Kami menyarankan agar Anda 
melanjutkan kerja bagus ini dengan secara rutin meninjau kebijakan 
kesetaraan dan praktik kerja Anda.

6 - 8 ya Perusahaan Anda telah membuat awal yang baik dalam menerapkan 
langkah-langah kesetaraan. Gunakan alat-alat dalam alat ini untuk fokus 
pada bidang-bidang yang belum Anda selesaikan.

3 - 5 ya Anda telah membuka jalan untuk menerapkan kesetaraan. Panduan ini 
memuat sejumlah alat untuk membantu Anda

0 - 3 ya Penerapan kesetaraan Anda tidak lengkap. Mohon baca panduan ini dan 
carilah informasi lebih banyak dari organisasi spesialis di dekat Anda.

Sumber: Diadaptasi dari Hong Kong Equal Opportunities Commission: Equal opportunity essentials kit for SMEs (Hong Kong).
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CATATAN
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CATATAN


