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Prakata

Prinsip ketenagakerjaan Global Compact Perserikatan Bangsa Bangsa (Global 
Compact PBB) mungkin merupakan prinsip-prinsip  yang paling spesifi k dari sepuluh 
prinsip Global Compact PBB, tapi ini bukan berarti bahwa prinsip-prinsip ini  paling 
mudah diterapkan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk memahami 
apa yang diharapkan oleh  prinsip-prinsip  ini dan apa lagi yang dapat dilakukan 
untuk menegakkan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, ada banyak kesempatan 
untuk mempelajari, untuk mengadakan dialog dan melakukan tindakan bersama, 
termasuk kemitraan, sebagai cara untuk melengkapi pendekatan-pendekatan lain 
dalam menciptakan praktek-praktek ketenagakerjaan yang bertanggungjawab. Ini 
adalah kontribusi yang ingin dilakukan Global Compact PBB. Dewasa ini, Global 
Compat PBB merupakan inisiatif corporate citizenship terbesar yang melibatkan 
lebih dari 6.000 peserta dari dunia usaha dan pemangku kepentingan di lebih dari 
130 negara.

Kami merasa senang karena beberapa materi panduan yang baik kini sudah disusun 
agar dapat membantu kalangan usaha dari berbagai skala dan di semua sektor 
dan lokasi. Harapan kami Panduan ini – yang merupakan hasil kerja  Kelompok 
Kerja Global Compact PBB yang baru berdiri– dapat membantu meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang materi-materi ini sehingga dapat dijadikan panduan 
yang sangat bermanfaat bagi dunia usaha di manapun mereka berada.

Georg Kell
Direktur Eksekutif 
Kantor Global Compact PBB
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Kata Pengantar

International Organisation of Employers (IOE)  dan International Trade Union 
Confederation (ITUC) percaya bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mendasar  
untuk memastikan dilindunginya hak-hak warga negaranya, termasuk pekerja 
dan pengusaha. Kami juga sepakat bahwa aksi publik yang dilakukan negara 
adalah sangat penting untuk memastikan pelestarian lingkungan dan pencapaian 
pembangunan yang berkelanjutan. Di bidang peraturan ketenagakerjaan, 
organisasi pengusaha dan pekerja telah berpartisipasi dalam mengembangkan dan 
menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan internasional sejak berdirinya 
Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labor Organisation  (ILO) 
yang berstruktur tripartit pada tahun 1919.

Kami memahami bahwa penerapan standar atau peraturan ini tidaklah cukup untuk 
memastikan dihormatinya standar atau peraturan tersebut. Di bidang peraturan 
ketenagakerjaan, dibutuhkan adanya inspeksi tenaga kerja dan sistem keadilan 
yang efi sien, jujur, dan efektif. Pada kenyataannya, penerapan undang-undang 
adalah penting untuk memastikan dihormatinya hak-hak warganegara, pengusaha, 
dan pekerja serta serikat pekerja di semua bidang yang tercakup dalam ke-10 
prinsip Global Compact PBB.

ITUC dan IOE melihat Global Compact PBB sebagai salah satu cara untuk 
mengadakan dialog yang dapat membantu tercapainya tata kelola yang baik agar 
otoritas publik menjadi kredibel, dan pemerintah dapat bersikap adil dan berfungsi 
dengan baik untuk semua orang. Hanya pemerintah yang punya legitimasi politik 
dan tanggungjawab untuk mengesahkan dan menegakkan peraturan. Kami 
berupaya agar pemerintah lebih bertanggungjawab dan bukannya mengalihkan 
tanggungjawab tersebut ke pihak swasta.

Kami mengakui bahwa perusahaan dapat memainkan peran yang penting dan 
positif dengan melaksanakan beberapa prinsip yang tercantum dalam standar 
ketenagakerjaan internasional. Global Compact telah memasukkan beberapa 
prinsip yang paling penting, termasuk prinsip-prinsip yang dianggap sebagai 
prinsip hak asasi manusia. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di 
Tempat Kerja adalah sumber dari prinsip-prinsip ini.

Panduan ini mencakup keterangan singkat tentang keempat prinsip ketenagakerjaan 
Global Compact ini yaitu: kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas 
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hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan segala bentuk kerja 
paksa dan kerja wajib; penghapusan pekerja anak secara efektif; serta penghapusan 
diskriminasi terkait pekerjaan dan jabatan. Panduan ini juga berisi inventaris materi-
materi ILO yang utama terkait prinsip-prinsip ini.

Terdapat beberapa prinsip lain yang berasal dari peraturan ketenagakerjaan 
internasional, termasuk prinsip-prinsip di bidang yang penting seperti kesehatan 
dan keselamatan kerja, ketenagakerjaan dan pelatihan. Beberapa prinsip ini 
tercantum dalam Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip yang terkait 
dengan Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial. IOE dan ITUC bersama-
sama merekomendasikan pemakaian deklarasi ini sebagai sumber panduan.

ITUC dan IOE sangat menghargai bantuan, waktu, konsultasi dan kesabaran ILO 
dalam menyusun Panduan ini. Walaupun, seperti yang diharapkan dari organisasi-
organisasi otonomi yang mewakili kepentingan pekerja dan pengusaha, tidak ada 
kesepakatan yang bersifat otomatis atau mudah tentang setiap materi yang ada 
dalam Panduan ini dan kami ingin menyampaikan beberapa hal tertentu dengan 
cara yang berbeda dan independen. Meskipun demikian, kami berharap panduan 
ini dapat mempermudah perusahaan dalam memahami prinsip-prinsip ini serta 
memfasilitasi terpenuhinya prinsip-prinsip ini.

ILO kini tengah mengembangkan pengalaman bekerja langsung dengan perusahaan. 
ILO sudah lama membantu organisasi pengusaha dan pekerja, konstituen ILO 
yang terlibat dalam perusahaan. ILO menyambut baik peluang untuk menyediakan 
materi-materi ini untuk perusahaan, serta organisasi pekerja dan pengusaha. Kami 
mempercayakan  materi-materi ini pada Jaringan lokal – jaringan lokal Global 
Compact PBB (United Nations Global Compact  Local Networks) serta organisasi-
organisasi lain yang ingin meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menerapkan 
prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB.

Panduan ini adalah publikasi pertama yang dibuat oleh Kelompok Kerja Global 
Compact PBB. Kelompok Kerja ini dibentuk tahun 2008 atas inisiatif International 
Organization of Employers (IOE) dan International Trade Union Confederation 
(ITUC) untuk mengupayakan agar Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan lebih dikenal, 
mempromosikan pemahaman yang sama serta membantu memastikan adanya 
pendekatan yang konsisten dengan pelaksanaannya. Kelompok Kerja ini juga 
membantu memperkuat kerjasama antara ILO dengan Kantor Global Compact PBB, 
untuk mengembangkan peran dari dialog dan konsultasi dalam mempromosikan 
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Global Compact PBB secara penuh;  beroperasinya Jaringan-jaringan Lokal; dan 
untuk meningkatkan dialog dengan memperkuat partisipasi mitra sosial.
Panduan ini merupakan edisi pertama Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global 
Compact PBB: Panduan untuk Dunia Usaha. Oleh karena itu, ini merupakan 
pekerjaan yang masih terus berjalan, dan akan diperbaharui serta diperluas secara 
periodik berdasarkan pengalaman dalam pemakaiannya dan ketika instrumen dan 
sumber-sumber baru tersedia.

Antonio Peñalosa

Sekretaris Jendral,
International Organisation of Employers (IOE)

Guy Ryder
Sekretaris Jenderal,
International Trade Union Confederation (ITUC)
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Sepuluh Prinsip Global Compact

Prinsip 1 -  2
Prinsip Hak Asasi Manusia 
Prinsip 1  Dunia Usaha harus mendukung dan menghormati   
 perlindungan atas hak asasi manusia yang diproklamirkan 
 secara internasional.
Prinsip 2  Dunia Usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak  
 terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip 3-  6
Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan
Prinsip 3  Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan 
 pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan 
 perundingan bersama.
Prinsip 4  Dunia Usaha  harus menegakkan penghapusan kerja paksa  
 atau kerja wajib.
Prinsip 5  Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan pekerja anak.
Prinsip 6  Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan diskriminasi 
 pekerjaan dan jabatan.

Prinsip 7 -  9
Prinsip-prinsip Lingkungan
Prinsip 7  Dunia Usaha harus mendukung pendekatan yang bersifat  
 preventif terhadap masalah lingkungan.
Prinsip 8  Dunia Usaha harus  melaksanakan upaya  untuk   
 mempromosikan tanggungjawab yang lebih besar terhadap  
 lingkungan hidup.
Prinsip 9  Dunia Usaha harus  mendorong pengembangan dan 
 penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

Prinsip 10
Prinsip Anti-Korupsi
Prinsip 10  Dunia Usaha harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk  
 tindak pemerasan dan penyuapan.
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Pendahuluan

Dunia usaha pada umumnya mengakui bahwa kelangsungan usaha mereka  
mereka terkait dengan kelangsungan masyarakat yang lebih luas. Kebijakan dan 
praktek manajemen ditentukan di berbagai tingkat dan dapat menerima panduan 
dari berbagai sumber.

Global Compact PBB memberikan peluang untuk bekerjasama dengan PBB, 
berbagi pengetahuan dengan dunia usaha dan organisasi-organisasi mereka di 
seluruh dunia, serta terlibat dalam dialog dengan serikat pekerja dan kelompok-
kelompok lain. Global Compact PBB meminta perusahaan-perusahaan untuk 
mengintegrasikan ke dalam praktek mereka sehari-hari serta mempromosikan ke 
sepuluh prinsip yang sudah lama diakui oleh masyarakat internasional sebagai 
prinsip-prinsip yang universal melalui kesepakatan dan deklarasi yang  otoritatif.

Dengan mendukung Global Compact PBB, para peserta memilih menjadi bagian 
dari jaringan perusahaan yang berkomitmen untuk memperbaiki praktek bisnis 
di empat bidang yang dapat membantu menciptakan  globalisasi yang lebih adil 
dan lebih inklusif: hak asasi manusia, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan 
lingkungan serta upaya untuk memerangi korupsi. Mereka juga terlibat dalam 
kegiatan dialog yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan-tujuan  PBB serta 
membantu memajukan tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas, termasuk undang-
undang yang efektif di 10 bidang yang dicakup oleh prinsip-prinsip ini, ketentuan 
perundang-undangan yang lebih baik, serta tata pemerintahan yang baik.

Tujuan dari Panduan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 
keempat prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB (yaitu prinsip 3, 4, 5 dan 
6) serta menyediakan daftar inventaris sumber-sumber  utama untuk membantu 
mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktek-praktek dunia usaha.
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Panduan ini dimulai dengan menjelaskan asal dari keempat prinsip ketenagakerjaan 
Global Compact PBB yang diambil dari Deklarasi ILO tahun 1998 tentang Prinsip 
dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Setiap bagian berikutnya berisi penjelasan lebih 
lanjut tentang prinsip tersebut serta beberapa ide tentang cara mempraktekannya. 
Ada banyak cara untuk mempraktekkan prinsip-prinsip ini, dan setiap perusahaan 
harus menentukan cara yang paling rasional sesuai dengan konteks usaha dan 
lingkungannya. Bagian akhir memberikan daftar inventaris tentang materi-materi 
penting yang telah dikembangkan ILO hingga saat ini.

Kotak  1
Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact PBB

Perusahaan diminta untuk:
• melaksanakan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif 

atas hak untuk melakukan perundingan bersama.
• menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib.
• menghapus pekerja anak secara efektif.
• menghapus diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

(Prinsip Global Compact PBB 3, 4, 5, 6)

Kotak  2
Kelompok Kerja Global Compact PBB 
Badan Pengurus Global Compact PBB membentuk sebuah Kelompok Kerja 
pada bulan Juni 2008. Kelompok Kerja ini diketuai bersama oleh Sekretaris 
Jendral  International Organisation of Employers (IOE) dan Sekretaris Jendral  
International Trade Union Confederation (ITUC), dan didukung oleh International 
Labour Offi ce (ILO).

Tujuannya adalah untuk:
•  Meningkatkan profi l, relevansi, dan penghormatan atas keempat 

prinsip ketenagakerjaan di antara perusahaan-perusahaan  dan 
jaringan Global Compact (GC).

•  Membantu memastikan bahwa satu pendekatan yang konsisten 
dilakukan untuk menerapkan dan memahami keempat prinsip ini, 
berdasarkan informasi dan pengalaman ILO, ITUC, dan IOE.

•  Mengembangkan sarana, pertukaran informasi dan forum-forum 
dengan partisipasi perusahaan-perusahaan  Global Compact  dalam 
melaksanakan keempat prinsip ketenagakerjaan.
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Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan

Dari mana asal prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB: 
Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja

International Labour Organization (ILO) adalah lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa 
yang dibentuk dengan tujuan menetapkan peraturan ketenagakerjaan internasional. 
ILO mempunyai  struktur tripartit dan diperintah oleh para perwakilan pemerintah, 
pengusaha dan pekerja. Prinsip-prinsip ketenagakerjaan diambil dari Konvensi 
dan Rekomendasi ILO, yang menetapkan standar ketenagakerjaan  internasional 
untuk serangkaian subyek yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan, termasuk 
hak asasi manusia di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan 
kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kekhawatiran yang semakin 
meningkat tentang dampak sosial dari globalisasi mendorong  anggota ILO – yaitu 
perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja di tingkat internasional – untuk 
mengakui di tahun 1995 bahwa ada empat kategori peraturan ketenagakerjaan, 
yang disampaikan dalam delapan konvensi (yang disebut “konvensi utama”), yang 
harus dianggap fundamental karena konvensi-konensi ini melindungi hak-hak 
dasar para pekerja. Keempat kategori ini adalah:

a)  Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan 
perundingan bersama;

b)  Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;

c)  Penghapusan pekerja  anak secara efektif; dan

d)  Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Proses ini mencapai puncaknya di tahun 1998 dengan ditetapkannya Deklarasi ILO 
tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Deklarasi ini menegaskan 
bahwa semua negara anggota ILO, walaupun mereka mungkin belum meratifi kasi 
Konvensi terkait, berkewajiban berdasarkan fakta keanggotaan mereka dalam ILO 
untuk menghormati, mempromosikan serta mewujudkan prinsip-prinsip terkait 
hak-hak fundamental yang menjadi inti dari konvensi-konvensi tersebut.1

1 Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang Deklarasi ini, silakan kunjungi: http://www.ilo.
org/declaration
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Penerapan Deklarasi ini telah menegaskan keinginan masyarakat internasional 
untuk menghadapi tantangan globalisasi. Deklarasi ini dimaksudkan untuk 
memastikan bahwa kemajuan sosial terkait dengan kemajuan dan pertumbuhan 
ekonomi. Deklarasi ini menyediakan tolok ukur (benchmark) untuk perilaku dunia 
usaha yang bertanggungjawab sehingga sering dijadikan rujukan dalam upaya-
upaya  Tanggungjawab Sosial Korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
seperti Global Compact PBB.

Kotak 3
Konvensi-Konvensi ILO yang Utama Terkait Ketenagakerjaan2

Kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan 
bersama
•  Konvensi ILO no. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi 
•  Konvensi ILO no. 98 tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi 

dan Perundingan Bersama

Kerja paksa
•  Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa
•  Konvensi ILO No. 105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Pekerja anak
•  Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum
•  Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak

Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan
•  Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Upah yang Setara
•  Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan 

dan jabatan)

2  Teks semua Konvensi dan rekomendasi ILO ada di www.ilo.org/ilolex.
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Seperangkat prinsip-prinsip ketenagakerjaan  yang perlu diketahui oleh 
perusahaan-perusahaan

Instrumen utama ILO dalam mempromosikan peraturan dan prinsip ketenagakerjaan 
di dunia korporasi adalah Deklarasi Prinsip Tripartit tentang Perusahaan Multi 
Nasional serta Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN ILO). Deklarasi PMN ILO ini sifatnya 
unik di bidang ini karena ia disusun oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan 
pekerja, dan merupakan instrumen yang paling komprehensif dalam meningkatkan 
dimensi ketenagakerjaan dari  CSR.

Deklarasi PMN ILO berisi beberapa rekomendasi tentang bagaimana 
cara perusahaan menerapkan prinsip-prinsip yang diambil dari peraturan 
ketenagakerjaan internasional di bidang kebijakan umum, promosi dan keamanan 
kerja, kesempatan dan perlakuan yang adil, pelatihan, upah dan tunjangan, usia 
minimum, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Dengan 
demikian, Deklarasi ini menyediakan panduan yang lebih terperinci tentang 
masalah-masalah ketenagakerjaan serta gambaran yang lebih lengkap tentang 
bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan kontribusi positif mereka kepada 
masyarakat, serta mengurangi dampak negatifnya.

Hubungan antara prinsip-prinsip ketenagakerjaan dengan dunia usaha

Konvensi-konvensi ILO adalah kesepakatan internasional yang setelah diratifi kasi 
oleh negara anggota, akan menjadi kewajiban untuk mewujudkannya dalam 
bentuk undang-undang nasional yang pada akhirnya mengikat kerja perusahaan. 
Perusahaan harus menghormati undang-undang nasional dalam upaya mereka 
meningkatkan Prinsip-prinsip Ketenagakerjan.

Walaupun hanya negara anggota yang meratifi kasi konvensi-konvensi ini, namun 
konvensi dan rekomendasi ini berisi prinsip dan panduan penting yang mungkin 
juga relevan  dengan perusahaan yang sedang berusaha meningkatkan praktek-
praktek perusahaan di tempat kerja melampaui ranah  kepatuhan hukum (legal 
compliance). Deklarasi PMN ILO mengambil  prinsip-prinsip yang mendasari 
beberapa peraturan internasional tertentu yang ditujukan kepada pemerintah 
dan menyatakannya sebagai harapan yang terkait dengan perilaku dunia usaha. 
Ringkasan dari prinsip-prinsip Deklarasi PMN ILO untuk perusahaan tercantum 
dalam Lampiran 1.3

3  Teks Deklarasi PMN ILO dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari www.ilo.org/multi.
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Deklarasi PMN ILO dapat memberi panduan bagi para peserta Global Compact 
PBB  tentang  keempat prinsip ketenagakerjaan dan  juga bidang-bidang penting 
lainnya. Deklarasi PMN ILO ini didasari pada pengakuan bahwa prinsip-prinsip 
tertentu yang diambil dari standar internasional juga relevan untuk perusahaan-
perusahaan.

Prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB didasari pada beberapa 
standar tertentu, yang terkait dengan hak-hak fundamental. Untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku perusahaan yang diharapkan, 
Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip Perusahaan Multinasional (Deklarasi PMN 
ILO) dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional serta interpretasi dan 
klarifi kasi keduanya masing-masing berfungsi sebagai acuan yang otoritatif bagi  
perilaku perusahaan.
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Memahami 
dan Menerapkan

Prinsip-prinsip 
Ketenagakerjaan
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Melaksanakan kebebasan berserikat dan pengakuan 
secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan 
bersama
(Prinsip Global Compact PBB 3)

Apa yang dimaksud dengan kebebasan berserikat?

Kebebasan berserikat menunjukkan adanya penghargaan atas hak semua pengusaha 
dan semua pekerja untuk secara bebas dan sukarela membentuk dan bergabung 
dengan kelompok-kelompok untuk mempromosikan dan mempertahankan 
kepentingan kerja mereka.

Pekerja dan pengusaha punya hak untuk mendirikan, bergabung dan mengelola 
organisasi mereka sendiri tanpa interferensi dari Negara atau entitas lain 
manapun.

Pengusaha tidak boleh mengganggu keputusan pekerja untuk berserikat, 
atau mencoba mempengaruhi keputusan mereka dengan cara apapun, atau 
mendiskriminasikan pekerja yang memilih untuk berserikat atau pihak yang 
bertindak selaku perwakilan mereka.

Apa yang dimaksud dengan perundingan bersama?

Hak pekerja untuk berunding secara bebas dengan pengusaha merupakan elemen 
penting dalam kebebasan berserikat. Perundingan bersama adalah proses sukarela 
dimana pengusaha dan pekerja dapat membahas dan menegosiasikan hubungan 
mereka, khususnya tentang syarat dan ketentuan kerja. Peserta perundingan bersama 
antara lain adalah pengusaha atau organisasi mereka, dan serikat pekerja atau jika 
mereka berhalangan, perwakilan yang ditunjuk secara bebas oleh pekerja.
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Perundingan bersama hanya dapat berfungsi secara efektif bila diadakan secara 
bebas dan jujur oleh semua pihak. Hal ini mengimplikasikan:
•  Upaya untuk mencapai kesepakatan;

•  Melaksanakan negosiasi yang jujur dan konstruktif;

•  Menghindari penundaan yang tidak dapat dibenarkan;

•  Menghormati kesepakatan yang diambil dan diterapkan secara jujur; dan

•  Memberi waktu yang cukup untuk para pihak dalam membahas dan 
menyelesaikan perselisihan kolektif.

Berunding secara jujur dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat 
diterima bersama. Apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai, maka prosedur 
penyelesaian perselisihan yaitu mulai dari konsiliasi melalui mediasi hingga 
arbitrase, dapat dilakukan.

Perwakilan pekerja harus diberi fasilitas yang tepat, dengan mempertimbangkan 
kebutuhan, jumlah dan kemampuan perusahaan terkait, sehingga mereka dapat 
melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif serta melaksanakan peran mereka 
tanpa interferensi. Perwakilan pekerja perlu diberi informasi yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan negosiasi yang berarti.

Proses perundingan bersama juga mencakup fase sebelum negosiasi aktual dilakukan 
yaitu berbagi informasi, konsultasi, penilaian bersama – serta melaksanakan 
kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama harus mencakup ketentuan tentang 
penyelesaian perselisihan.

Untuk memfasilitasi negosiasi, pemakaian konsiliasi dan mediasi yang bersifat 
sukarela atau berdasarkan hukum, dapat diterima. Di sisi lain, arbitrase hanya sah 
bila diminta kedua belah pihak atau bila diharuskan oleh undang-undang.
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Apa tanggung jawab pemerintah?

Untuk mewujudkan  prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk melaksanakan  
perundingan bersama dibutuhkan dasar hukum yang menjamin terlaksananya 
hak-hak tersebut. Ia juga membutuhkan kerangka kerja institusional yang mungkin 
bersifat tripartit, antara organisasi pengusaha dengan pekerja, atau kombinasi 
keduanya. Individu yang ingin melaksanakan hak-hak mereka agar suara mereka 
didengar, juga harus dilindungi dari diskriminasi. Dan organisasi pengusaha dan 
pekerja harus menerima satu sama lain sebagai mitra untuk menyelesaikan masalah 
bersama serta menghadapi tantangan bersama.

Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan adanya kerangka hukum 
dan kelembagaan yang berfungsi dengan benar. Mereka juga harus membantu 
mempromosikan budaya saling menerima dan bekerjasama.

Apabila pemerintah tidak menghormati kewajiban internasional mereka, maka 
beberapa upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan undang-undang dan tata 
pemerintahan. Apabila tidak ada undang-undang yang sesuai dengan peraturan 
ketenagakerjaan internasional,  pengusaha dan serikat pekerja perlu mengambil 
segala upaya untuk menghormati prinsip-prinsip ini, setidaknya di negara dimana 
menghormati prinsip ini tidak dilarang secara khusus. Di negara dimana undang-
undang melindungi hak-hak, tapi pelaksanaan hak tersebut masih buruk akibat 
kurangnya upaya penegakan, maka pengusaha perlu mematuhi undang-undang 
tersebut.

Kebebasan berserikat adalah prinsip yang punya dampak besar terhadap 
pembangunan dan upaya penguatan demokrasi. Ini adalah hak yang menjamin 
keberadaan masyarakat madani yang nyata dan independen. Serikat pekerja dan 
organisasi pengusaha yang bebas, sebagai aktor utama dan perwakilan masyarakat, 
membuka ruang bagi orang lain untuk berpartisipasi secara bebas dengan pihak 
pemerintah dan melakukan tugas mereka tanpa mengalami interferensi. Hubungan 
industrial merupakan elemen penting dari “pengaturan sendiri” tidak bergantung 
pada Negara. Atas semua alasan ini serta alasan-alasan lainnya, kebebasan 
berserikat menopang dan mendukung kesembilan prinsip Global Compact PBB 
lainnya.
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Mengapa kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak 
untuk melakukan perundingan bersama itu penting?

Di samping menjadi hak, kebebasan berserikat juga memungkinkan para pekerja 
dan pengusaha untuk bersama-sama melindungi kepentingan ekonomi mereka 
sendiri serta kebebasan sipil mereka seperti hak untuk memperoleh kebebasan 
hidup, hak akan keamanan, akan integritas, serta kebebasan secara pribadi 
maupun kolektif. Sebagai bagian terpadu dari demokrasi, prinsip ini penting untuk 
mewujudkan semua Prinsip dan Hak Fundamental yang lain di Tempat Kerja.

Perundingan bersama adalah forum konstruktif untuk mengatasi kondisi kerja dan 
syarat kerja serta hubungan antara pengusaha dengan pekerja, atau organisasi 
mereka masing-masing. Perundingan bersama biasanya lebih efektif dan lebih 
fl eksibel daripada peraturan pemerintah. Ia dapat membantu mengantisipasi 
masalah potensial serta mengembangkan mekanisme damai dalam mengatasi 
persoalan ini; serta mencari solusi yang mempertimbangkan prioritas dan 
kebutuhan pengusaha maupun pekerja. Perundingan bersama yang efektif akan 
memberi manfaat bagi pihak manajemen maupun pekerja, dan perdamaian dan 
stabilitas yang ia tawarkan akan memberi manfaatkan kepada masyarakat secara 
lebih luas. Perundingan bersama dapat menjadi lembaga tata kelola yang penting 
karena ia menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan mereka yang diatur 
dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang 
mempengaruhi mereka secara langsung.

Bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kebebasan berserikat 
dan memberikan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan 
perundingan bersama?

Dunia usaha  menghadapi berbagai ketidakpastian di pasar global yang cepat 
berubah ini. Mengadakan dialog yang jujur dengan para perwakilan pekerja yang 
dipilih secara bebas memungkinkan pekerja dan pengusaha lebih memahami satu 
sama lain tentang masalah yang ada serta mencari jalan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. Jaminan akan keterwakilan  adalah dasar untuk membangun 
rasa saling percaya oleh kedua belah pihak. Kebebasan berserikat dan pelaksanaan 
perundingan bersama memberi kesempatan untuk mengadakan dialog yang bersifat 
konstruktif dan mencari penyelesaian konfl ik, dan kegiatan ini difokuskan pada 
solusi yang memberi manfaat bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. 
Pengertian kebebasan berserikat telah ditetapkan hingga ke tingkat yang lebih luas 
daripada apa yang ditetapkan dalam hak lain oleh mekanisme pengawasan ILO. 
Dalam sebagian besar kasus, tapi tidak semua, keputusan-keputusan ini berguna 



23

untuk pengusaha agar dapat memahami keputusan-keputusan ini. Daftar berikut 
ini menguraikan tentang sebagian dari prinsip-prinsip terkait.

Di tempat kerja:
•  Menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan 

serikat pekerja pilihan mereka tanpa rasa takut intimidasi atau tindak 
pemecatan, sesuai undang-undang nasional.

•  Menerapkan kebijakan dan prosedur non-diskriminatif yang terkait dengan 
organisasi serikat pekerja, keanggotaan dan kegiatan serikat pekerja di 
berbagai bidang seperti penerapan keputusan kerja dan keputusan tentang 
kenaikan jabatan, pemecatan atau pengalihan.

•  Memberikan fasilitas yang memadai untuk perwakilan pekerja agar dapat 
membantu pengembangan kesepakatan bersama yang efektif.

Di meja perundingan:
•  Mengakui organisasi perwakilan untuk tujuan perundingan bersama.

•  Memberikan akses kepada perwakilan serikat pekerja ke para pembuat 
keputusan nyata untuk perundingan bersama.

•  Memberikan informasi yang diperlukan untuk mencapai perundingan yang 
berarti.

•  Mengatasi semua masalah atau  kebutuhan lain dari para pekerja dan 
manajemen, termasuk restrukturisasi dan pelatihan, prosedur pengulangan 
(redundancy), masalah keselamatan dan kesehatan, prosedur penyelesaian 
keluhan dan perselisihan, serta ketentuan disipliner.

Dalam komunitas pengoperasian:
•  Mempertimbangkan peran dan fungsi organisasi pengusaha nasional yang 

representatif.

•  Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan iklim hubungan antara 
tenaga kerja dengan pihak manajemen, terutama di negara-negara yang tidak 
punya kerangka hukum dan institusional yang memadai untuk mengakui 
serikat pekerja dan perundingan bersama.

•  Memberikan informasi kepada masyarakat setempat, media dan pihak 
otoritas publik tentang pengesahan perusahaan atas Global Compact PBB 
serta keinginan perusahaan  untuk menghormati ketentuan-ketentuan Global 
Compact PBB, termasuk ketentuan tentang hak pekerja yang fundamental.
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Menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib
(Prinsip Global Compact PBB 4)

Apa yang dimaksud dengan “kerja paksa”?

Kerja paksa atau kerja wajib adalah pekerjaan atau jasa apapun yang dilakukan 
seseorang akibat ancaman hukuman, dan dimana orang tersebut belum menawarkan 
dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela. Memberikan upah 
atau kompensasi lain kepada seorang pekerja tidak serta merta menunjukkan 
bahwa pekerjaan tersebut bukan kerja paksa atau kerja wajib. Berdasarkan haknya, 
pekerjaan harus diberikan secara bebas dan pekerja harus diberi kebebasan untuk 
meninggalkan pekerjaan tersebut, dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya 
dalam  jangka waktu yang wajar.

Kerja paksa adalah pelanggaran fundamental atas hak asasi manusia. Ia merupakan 
tantangan bagi setiap negara di dunia. ILO memperkirakan sedikitnya ada 12,3 juta 
orang yang menjadi korban kerja paksa di seluruh dunia, 80 persen di antaranya 
dipekerjakan oleh agen-agen swasta. Sebagian besar korban menerima upah yang 
kecil atau tidak ada upah sama sekali, dan bekerja untuk jangka waktu yang lama dan 
dalam kondisi kerja yang sangat buruk untuk kesehatan dan keselamatan mereka. 
Kerja paksa adalah masalah yang benar-benar global, dan ada di negara-negara 
maju dan terutama mempengaruhi para pekerja pendatang korban perdagangan 
manusia. Kerja paksa menimpa  laki-laki, perempuan dan juga anak-anak yang 
jumlahnya sedikitnya 40 persen dari jumlah keseluruhan korban.

Eksploitasi pekerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Tapi kerja paksa (istilah 
komprehensif yang singkat) adalah hal yang sangat berbeda. Kerja paksa terjadi 
dimana pekerjaan atau jasa diminta oleh Negara atau individu yang punya 
keinginan dan kekuasaan untuk mengancam pekerja dengan kerugian besar yang 
akan dihadapi, seperti menahan makanan, tanah atau upah, kekerasan fi sik atau 
kekerasan seksual, pembatasan ruang gerak masyarakat atau mengunci mereka.

Walaupun perusahaan-perusahaan yang  beroperasi secara sah umumnya  tidak 
melaukan  praktek-praktek ini, namun kerja paksa mungkin terkait dengan 
perusahan melalui hubungan bisnis mereka dengan orang lain, termasuk kontraktor 
dan suplier. Karenanya  semua manajer harus mengetahui bentuk dan faktor 
penyebab terjadinya kerja paksa, serta bagaimana hal ini dapat terjadi di industri-
industri yang lain.
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Baik Negara maupun agen-agen swasta telah terlibat dalam penggunaan kerja 
paksa. Kerja paksa yang diterapkan negara mencakup beberapa bentuk partisipasi 
wajib dalam tugas-tugas publik, dan penerapan kerja paksa untuk tujuan ideologis 
atau politis. Situasi, dimana narapidana dihubungkan dengan kegiatan komersil 
tanpa persetujuan mereka, adalah obyek perdebatan yang serius.

Perbudakan, ikatan kerja atau perbudakan untuk membayar hutang, serta beberapa 
bentuk kekerasan dalam pekerjaan melibatkan eksploitasi kerja paksa oleh agen 
swasta. Pengusaha perlu mengetahui bahwa kerja paksa dapat dihubungkan 
dengan beberapa praktek yang berbeda, seperti praktek yang tercantum di Kotak 
empat.

Bagaimana perusahaan dapat membantu menghapus kerja paksa?

Memahami faktor penyebab kerja paksa adalah langkah pertama untuk mengambil 
tindakan terhadap kerja paksa. Tabel berikut ini dapat membantu perusahaan 
mengidentifi kasi praktek kerja paksa.
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Kotak 4
Mengidentifi kasi praktek kerja paksa

Tidak adanya persetujuan untuk bekerja (“jalan masuk” ke kerja paksa)
•  Terlahir atau keturunan ke dalam status “budak” atau status terijon 
•  Penculikan secara fi sik
•  Penjualan manusia sehingga menjadi milik orang lain
•  Pengurungan secara fi sik di lokasi kerja – di penjara atau tempat 

penahanan pribadi
•  Tekanan psikologis, yaitu perintah kerja yang disertai ancaman 

atau hukuman bila tidak dipatuhi
•  Bujukan hutang (dengan memalsukan rekening, melambungkan 

harga, mengurangi nilai barang atau jasa yang dihasilkan, biaya 
bunga yang berlebihan dll.)

•  Penipuan atau janji palsu tentang jenis dan syarat kerja
•  Menahan upah atau tidak melakukan pembayaran upah
•  Penahanan dokumen identitas atau barang pribadi berharga 

lainnya

DAN
Ancaman hukuman (cara  mempertahankan seseorang agar tetap 
melakukan kerja paksa)
•  Kekerasan fi sik terhadap pekerja atau keluarga atau orang-orang 

dekatnya
•  Kekerasan seksual
•  Pemenjaraan atau pengurungan secara fi sik yang lain
•  Hukuman secara fi nansial
•  Pengaduan kepada  pihak otoritas (polisi, imigrasi dll.) dan 

deportasi
•  Tidak dilibatkan dalam pekerjaan di masa mendatang
•  Tidak dilibatkan dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan 

sosial
•  Menghapus hak atau keistimewaan
•  Merampas makanan, tempat tinggal atau kebutuhan lain
•  Dialihkan ke kondisi kerja yang buruk
•  Hilangnya status sosial
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Di sebagian besar kawasan di dunia ini, kerja paksa terjadi akibat kemiskinan, 
ketidaksetaraan dan diskriminasi. Namun, di beberapa bagian lain di dunia ini, 
kerja paksa diakibatkan oleh faktor-faktor politis. Untuk pengguna Panduan 
ini, kekerasan ini kemungkinan besar diakibatkan secara tak langsung melalui  
hubungan bisnis seperti dengan suplier dan dengan subkontraktor mereka, dan 
diperlukan kehati-hatian dalam mengelola hubungan mereka.

Menghapus kerja paksa membutuhkan serangkaian intervensi yang luas untuk 
memenuhi tidak saja kebutuhan para pekerja paksa tapi juga kebutuhan keluarga 
mereka. Apabila para pekerja paksa ini sudah berhasil diidentifi kasi, maka mereka 
perlu diselamatkan dan fasilitas serta layanan harus diberikan agar mereka dapat 
memperoleh pekerjaan lain yang memadai.

Secara umum, kombinasi antara tindakan di tempat kerja dengan tindakan di 
masyarakat diperlukan untuk memastikan praktek kerja paksa terhapuskan.

Di tempat kerja:
•  Mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan nasional tentang kerja 

paksa, namun jika peraturan nasional yang ada tidak memadai, maka 
pertimbangkan peraturan internasional yang ada.

•  Dalam pengoperasian dan transaksi perusahaan dengan perusahaan-
perusahaan lain, pastikan kontrak kerja diberikan kepada semua pekerja yang 
berisi syarat dan ketentuan kerja, sifat kerja yang sukarela, kebebasan untuk 
meninggalkan pekerjaan (termasuk prosedur yang tepat) serta hukuman yang 
mungkin terkait dengan kepergian atau penghentian kerja.

•  Menyusun kebijakan dan prosedur yang melarang persyaratan agar pekerja 
menyimpan uang di perusahaan.

•  Mendorong para manajer untuk mengkaji Kotak 4 dan mengambil tindakan 
yang tepat.

•  Apabila kerja paksa dijumpai di ranah yang ada dalam pengaruh perusahaan, 
maka selamatkan pekerja tersebut dari tempat kerja dengan memberikan 
layanan yang memadai. Sebisa mungkin,  bantulah pekerja tersebut untuk 
memperoleh akses ke pekerjaan lain yang berkelanjutan.

•  Terapkan kehati-hatian dalam mengadakan transaksi dengan perusahaan-
perusahaan lain.
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Dalam komunitas di wilayah kerja:
•  Perusahaan juga dapat memberikan kontribusinya, bila mungkin, untuk upaya 

masyarakat yang lebih luas dalam menghapus kerja paksa dan membantu 
membebaskan pekerja dari kerja paksa agar dapat memilih pekerjaan lain 
secara bebas.

•  Bekerjasama dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain, asosiasi 
sektoral dan organisasi pengusaha untuk mengembangkan satu pendekatan 
industri yang luas guna  mengatasi persoalan ini, serta membangun hubungan 
dengan serikat pekerja, aparat penegak hukum, inspektorat tenaga kerja dan 
pihak-pihak terkait lainnya.

•  Membentuk atau berpartisipasi dalam gugus tugas atau komisi kerja paksa 
dalam organisasi pengusaha di tingkat lokal, negara bagian atau nasional.

•  Membantu penyusunan Rencana Aksi Nasional melawan kerja paksa sebagai 
bagian dari kebijakan penting dan mekanisme institusional untuk memerangi 
kerja paksa di tingkat nasional.

•  Di lingkungan perusahaan, berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan 
program-program re-integrasi untuk mantan korban kerja paksa dengan 
menyediakan pengembangan keterampilan dan peluang latihan kerja.

•  Bila mungkin, berpartisipasi dalam program nasional dan internasional, 
termasuk kampanye media, dan berkoordinasi dengan otoritas lokal dan 
nasional, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya.

•  Di lingkungan perusahaan, berpartisipasi dalam upaya pencegahan 
dan program re-integrasi untuk para mantan korban kerja paksa dengan 
menyediakan pengembangan keterampilan dan peluang latihan kerja.

•  Bila mungkin, berpartisipasi dalam program-program nasional dan 
internasional, termasuk kampanye media, serta berkoordinasi dengan otoritas 
lokal dan naisonal, organisasi pekerja dan para pemangku kepentingan yang 
lain.
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Menghapus Pekerja Anak Secara Efektif
(Prinsip Global Compact PBB 5)

Apa itu pekerja  anak?

Konvensi-konvensi ILO (Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum dan 
Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) 
menyediakan kerangka hukum nasional untuk menerapkan  usia minimum untuk 
memasuki dunia kerja yang tidak boleh kurang dari usia setelah menyelesaikan 
wajib belajar, dan dalam hal apapun tidak kurang dari 15 tahun. Usia yang lebih 
muda  diperbolehkan untuk masa transisi – umumnya di negara dimana fasilitas 
ekonomi dan pendidikannya kurang berkembang, usia minimumnya adalah 14 
tahun dan 12 tahun untuk jenis “pekerjaan ringan”. Di sisi lain, usia minimum  
untuk melakukan pekerjaan berbahaya adalah lebih tinggi, yaitu 18 tahun untuk 
semua negara.

Kotak  5
Usia Minimum untuk Bekerja

 Negara maju Negara yang  
  sedang berkembang

Pekerjaan biasa  15 tahun  14 tahun

Pekerjaan berbahaya    18 tahun 18 tahun

Pekerjaan ringan           13 tahun 12 tahun

Istilah “pekerja anak” tidak boleh dicampur adukkan dengan “pekerjaan kaum 
muda atau youth employmen atau “pekerjaan pelajar”. Pekerja anak adalah 
bentuk eksploitasi yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ia diakui 
dan ditetapkan oleh instrumen-instrumen internasional. Kebijakan masyarakat 
internasional dan hampir semua pemerintahan adalah menghapus pekerja anak.
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Ada beberapa jenis pekerja anak, seperti yang dikategorikan dalam Konvensi ILO 
no. 182, yang meminta pemerintah untuk mengambil langkah segera dan mendesak 
jika pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang berusia di bawah 
18 tahun. Jenis pekerja  anak ini adalah sebagai berikut:
•  segala bentuk perbudakan – termasuk perdagangan anak-anak, perbudakan 

untuk membayar hutang, kerja paksa dan kerja wajib, dan pemakaian anak-
anak dalam konfl ik bersenjata;

•  pemakaian, pengadaan atau penawaran anak-anak untuk kegiatan prostitusi, 
produksi pornografi  atau untuk tujuan-tujuan pornografi ;

•  pemakaian, pengadaan atau penawaran anak-anak untuk kegiatan-kegiatan 
yang melanggar hukum, terutama produksi dan perdagangan narkoba; dan

•  pekerjaan yang kemungkinan besar akan mengganggu kesehatan, keselamatan 
dan moral anak sebagai konsekuensi dari sifat dan kondisi dimana pekerjaan 
tersebut dilakukan.

Perusahaan perlu berupaya menghapus segala bentuk pekerja anak. Upaya untuk 
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak boleh digunakan 
untuk membenarkan bentuk-bentuk pekerja  anak lainnya.

Mengapa perusahaan-perusahaan perlu peduli terhadap pekerja anak?

Pekerja anak mengganggu pertumbuhan fi sik, sosial, mental, psikologis dan spiritual 
anak. Pekerja anak membuat anak-anak kehilangan masa kecil dan martabat 
mereka. Mereka kehilangan pendidikan dan mungkin dipisahkan dari keluarga 
mereka. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar  kemungkinan 
besar akan tetap buta huruf dan tidak pernah memperoleh keterampilan yang 
dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan dan memberikan kontribusi bagi 
perkembangan ekonomi modern. Akibatnya, pekerja anak menimbulkan tenaga 
kerja yang tidak berketerampilan, tidak memenuhi syarat sehingga mengganggu 
peningkatan keterampilan tenaga kerja di masa mendatang.

Anak-anak menikmati hak asasi yang tidak kurang dari hak orang dewasa. Namun, 
dikarenakan usia mereka dan fakta bahwa mereka masih tumbuh berkembang 
dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman, maka mereka punya beberapa 
hak lain sebagai anak. Hak-hak ini mencakup perlindungan dari eksploitasi 
ekonomi dan pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan atau 
moral mereka, sehingga menghambat perkembangan mereka serta menghalangi 
akses mereka ke pendidikan. Kompleksitas masalah pekerja  anak berarti bahwa 
perusahaan perlu mengatasi masalah ini secara sensitif, dan tidak mengambil 
tindakan yang dapat mendorong anak-anak masuk  ke bentuk-bentuk pekerjaan 
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yang lebih eksploitatif. Meskipun demikian, seperti yang tercantum dalam Prinsip 
5, target semua perusahaan adalah menghapus pekerja anak di ranah-ranah yang 
masih di bawah pengaruh perusahaan. 

Keterlibatan perusahaan dengan pekerja  anak kemungkinan besar akan 
mengganggu reputasi perusahaan tersebut. Hal ini benar adanya untuk perusahaan 
transnasional yang punya rantai pasokan dan  layanan yang luas, dimana eksploitasi 
ekonomi anak-anak, bahkan oleh seorang mitra usaha, dapat merusak citra merek 
dan berdampak besar secara tak langsung terhadap keuntungan dan nilai saham 
perusahaan tersebut.

Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghapus pekerja anak 
secara efektif?

Pekerja anak harus menjadi kepedulian setiap perusahaan. Ini adalah masalah yang 
serius di beberapa negara yang sedang berkembang; namun ia juga ada di negara 
yang sudah maju walaupun tidak begitu terlihat misalnya di beberapa komunitas 
pendatang.

Membangun kesadaran dan memahami faktor penyebab dan konsekuensi pekerja 
anak adalah langkah pertama yang dapat diambil perusahaan. Langkah ini berarti 
mengidentifi kasi persoalan tersebut serta menentukan apakah pekerja  anak menjadi 
satu masalah dalam bisnis ini atau tidak. Perusahaan yang bergerak dalam sektor-
sektor industri tertentu dengan rantai pasokan yang jauh secara geografi s perlu 
ekstra hati-hati. Bagian dari kehati-hatian ini  harus mencakup kajian penelitian 
ILO dan  lainnya untuk mengetahui sektor-sektor yang rentan terhadap masalah 
pekerja  anak di wilayah-wilayah dimana perusahaan beroperasi.

Di tempat kerja:
•  Mematuhi undang-undang dan peraturan nasional tentang usia minimum, 

dan jika peraturan nasional kurang memadai, maka mempertimbangkan 
peraturan internasional.

•  Menggunakan mekanisme yang memadai dan dapat dibuktikan untuk 
melakukan verifi kasi usia.

•  Apabila anak-anak di bawah usia kerja yang sah dijumpai di tempat kerja, 
mengambil langkah untuk menyelamatkan mereka dari tempat kerja.

•  Sebisa mungkin, membantu mengeluarkan anak-anak tersebut dari tempat 
kerja dan membantu keluarganya agar dapat memperoleh akses yang 
memadai serta alternatif yang lebih berkelanjutan.
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•  Menggunakan pengaruh yang dimiliki terhadap  subkontraktor, pemasok dan 
rekan usaha  yang lain untuk memerangi pekerja  anak.

Dalam komunitas di wilayah kerja perusahaan:
•  Perusahaan juga dapat memberikan kontribusinya, bila mungkin, untuk upaya 

masyarakat yang lebih luas dalam menghapus pekerja anak dan membantu 
pekerja anak yang sudah ditarik dari pekerjaan agar dapat mengakses 
pendidikan dan perlindungan sosial yang bermutu.

•  Bekerjasama dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain, asosiasi 
sektoral dan organisasi pengusaha untuk mengembangkan satu pendekatan 
industri yang luas untuk mengatasi persoalan ini, serta membangun hubungan 
dengan serikat pekerja, aparat penegak hukum, inspektorat tenaga kerja dan 
pihak-pihak terkait lainnya.

•  Membentuk atau berpartisipasi dalam gugus tugas atau komisi pekerja anak 
dalam organisasi pengusaha  di tingkat lokal, negara bagian atau nasional.

•  Membantu penyusunan Rencana Aksi Nasional melawan pekerja  anak 
sebagai bagian dari kebijakan penting dan mekanisme institusional untuk 
memerangi pekerja anak di tingkat nasional.

•  Di ranah yang masih dibawah pengaruh perusahaan, berpartisipasi dalam 
upaya pencegahan dan program-program re-integrasi untuk mantan pekerja 
anak dengan menyediakan pengembangan keterampilan dan peluang latihan 
kerja.

•  Bila mungkin, berpartisipasi dalam program nasional dan internasional, 
termasuk kampanye media, dan berkoordinasi dengan otoritas lokal dan 
nasional, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya.
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Menghapus Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan
(Prinsip Global Compact PBB 6)

Apa yang dimaksud dengan diskriminasi pekerjaan dan jabatan?

Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan terjadi saat calon potensial diperlakukan 
secara berbeda atau kurang menguntungkan karena karakteristik yang tidak terkait 
dengan jasa atau kebutuhan kerja yang ada. Karakteristik ini umumnya tercantum 
dalam undang-undang nasional yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, 
pandangan politik, keturunan atau latar belakang sosial. Di samping itu, sebagian 
negara telah memperluas perlindungan hingga mencakup bidang-bidang lain 
termasuk orientasi seksual serta HIV/AIDS.

Namun Prinsip 6 memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan dasar lain 
dimana diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan mungkin terjadi. Perusahaan 
perlu membiasakan diri mereka dengan dasar-dasar yang dilarang berdasarkan 
undang-undang nasional.

Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pekerjaan. 
Kegiatan ini mencakup akses ke pekerjaan, terutama jabatan, promosi, serta 
pelatihan dan bimbingan kejuruan. Di samping itu, diskriminasi juga dapat terjadi 
dalam hal syarat dan ketentuan kerja, misalnya:
•  rekrutmen,

•  upah,

•  jam kerja dan istirahat, cuti berupah,

•  perlindungan persalinan,

•  keamanan masa kerja,

•  pemberian tugas,

•  pelaksanaan dan pengembangan kinerja,

•  peluang pelatihan,

•  prospek pekerjaan,

•  jaminan sosial, dan

•  keselamatan dan kesehatan kerja.
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Di beberapa negara, beberapa masalah lain yang terkait dengan diskriminasi 
di tempat kerja, seperti usia dan status HIV, kini semakin menjadi hal yang 
mengkhawatirkan. Kita juga perlu menyadari bahwa diskriminasi di tempat kerja 
terjadi di berbagai tempat, dan dapat menjadi masalah dalam usaha  pertanian di 
pedesaan atau dalam usaha  berbasis teknologi tinggi  di perkotaan.

Diskriminasi dapat memiliki berbagai bentuk. Ia bersifat langsung ketika undang-
undang atau peraturan membatasi akses seseorang ke pekerjaan. Namun, sebagian 
besar diskriminasi bersifat tak langsung dan terjadi secara informal melalui sikap 
dan perilaku tertentu. Sebagian bentuk diskriminasi mungkin juga dikarenakan 
oleh akar budaya yang ada.

Non-diskriminasi berarti bahwa pekerja dipilih berdasarkan kemampuannya 
melaksanakan pekerjaan dan tidak ada pembedaan, pengecualian atau preferensi 
atas dasar lain. Pekerja yang mengalami diskriminasi di tempat kerja berarti  hak 
asasi manusianya dilanggar. Hal ini mempengaruhi individu terkait dan secara 
negatif mempengaruhi kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Tempat kerja adalah titik masuk strategis untuk membebaskan masyarakat dari 
diskriminasi. Memerangi diskriminasi di tempat kerja dapat membantu mengurangi 
kelemahan, seperti di bidang pendidikan, yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan 
yang mungkin diderita masyarakat sejak dari tahap awal kehidupan mereka. Ketika 
tempat kerja mengumpulkan pekerja dari ras, jenis kelamin dan usia yang berbeda, 
misalnya, dan memperlakukan mereka secara adil, maka ia akan membantu 
membangun rasa memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, tempat kerja  
akan menghapus stereotipe serta mengurangi hal-hal yang menjadi inti dari 
diskriminasi.

Tindakan yang efektif dibutuhkan agar dapat memerangi diskriminasi. Prinsip-
prinsip ILO menetapkan batas ambang minimum. Undang-undang dan praktek 
nasional mungkin dapat diperluas dan mencakup pendekatan yang lebih 
komprehensif untuk menghapus diskriminasi di tempat kerja.
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Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghapus diskriminasi 
dalam pekerjaan dan jabatan?

Dari sisi pandang dunia usaha, diskriminasi tidaklah masuk akal. Diskriminasi 
menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mengganggu linkungan usaha dalam 
perusahaan dan masyarakat. Perusahaan yang menggunakan praktek diskriminatif 
dalam pekerjaan dan jabatan menolak mendapatkan akses ke bakat-bakat dari 
sumber keterampilan dan kompetensi yang lebih luas. Rasa sakit dan marah yang 
diakibatkan oleh diskriminasi akan mempengaruhi kinerja seseorang dan timnya 
di perusahaan tersebut. Praktek diskriminatif mengakibatkan hilangnya peluang 
untuk mengembangkan keterampilan dan prasarana untuk memperkuat daya saing 
dalam perekonomian nasional maupun global. Pada akhirnya, diskriminasi dapat 
merusak reputasi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi keuntungan nilai 
sahamnya.

Pertama dan yang paling penting, perusahaan perlu menghormati semua peraturan 
lokal dan nasional terkait. Perusahaan manapun mempromosikan kesetaraan 
perlu mengetahui perbedaan bahasa, budaya dan kondisi keluarga yang mungkin 
ada di tempat kerja. Para manajer dan staf pengawas, khususnya, perlu berusaha 
mengembangkan pemahaman tentang bebeberapa jenis diskriminasi dan 
bagaimana ia dapat mempengaruhi tenaga kerja.

Di tempat kerja:
•  Menyusun kebijakan dan prosedur perusahaan yang mengatur tentang 

kualifi kasi, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar untuk rekrutmen, 
penempatan kerja, pelatihan serta pengembangan staf di semua level.

•  Menempatkan tanggungjawab atas kesetaraan dalam pekerjaan pada tingkat 
yang tinggi, keluarkan  kebijakan dan prosedur perusahaan yang jelas yang 
membimbing penerapan kesetaraan dalam pekerjaan, serta hubungkan 
perkembangan perusahaan dengan kinerja yang diinginkan di bidang ini.

•  Memberikan pelatihan staf tentang kebijakan dan praktek non-diskriminasi, 
termasuk kesadaran tentang penyandang cacat. Menyesuaikan secara wajar 
lingkungan fi sik untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, 
konsumen dan tamu lain yang menyandang cacat.

•  Bekerja atas dasar kasus per kasus untuk menilai apakah pembedaan 
merupakan  persyaratan yang melekat dari sebuah pekerjaan, dan menghindari 
penerapan secara sistematis persyaratan kerja  yang dapat secara sistematis 
merugikan kelompok tertentu.
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•  Memperbaharui catatan tentang rekrutmen, pelatihan dan promosi yang 
memberi gambaran transparan tentang peluang bagi pekerja serta kemajuan 
mereka dalam organisasi.

•  Jika diidentifi kasi adanya diskriminasi, menyusun prosedur keluhan untuk 
mengatasi keluhan, menangani permohonan  serta menyediakan jalan lain 
untuk para pekerja. Tindakan ini serta tindakan yang lain untuk menghindari 
atau mengatasi diskriminasi adalah hal yang sangat penting dalam konteks 
negosiasi dan kesepakatan bersama.

•  Memperhatikan struktur formal dan masalah-masalah  budaya informal yang 
dapat mencegah pekerja dari upaya menyampaikan keprihatinan dan keluhan 
mereka.

•  Menyusun program-program untuk mempromosikan akses ke pelatihan 
pengembangan keterampilan dan jabatan tertentu.

Dalam komunitas di mana perusahaan beroperasi:
•  Mendorong dan mendukung upaya mengembangkan iklim toleransi dan 

akses yang setara ke peluang untuk mengembangkan jabatan seperti program 
pendidikan untuk orang dewasa serta layanan kesehatan dan perawatan 
anak.

•  Pada wilayah kerja di luar negeri, perusahaan mungkin perlu 
mengakomodasikan tradisi budaya dan bekerja dengan perwakilan pekerja 
dan otoritas pemerintah untuk memastikan akses yang setara  ke pekerjaan 
bagi perempuan dan kalangan minoritas.
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Inventaris Sumber-sumber Utama ILO

Bagian ini menyediakan inventaris sumber-sumber utama ILO yang dapat membantu 
perusahaan mewujudkan Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan. Inventaris ini mencakup 
sumber informasi, dokumen panduan serta materi pelatihan. Inventaris ini tidak 
menyediakan katalog lengkap tentang publikasi-publikasi ILO, namun menyorot 
hal-hal yang dapat memberikan panduan praktis untuk memperoleh pemahaman 
yang lebih baik tentang Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan serta memfasilitasi 
penerapannya.

Sumber-sumber dikategorikan menjadi:
•  “Sumber-sumber  Global yang Utama” berisi materi-materi yang terkait 

langsung dengan keempat prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB. 
Mateir-materi ini dianggap penting dan diterapkan di semua negara.

•  “Sumber-sumber Lain” mencakup materi-materi yang dikembangkan di 
wilayah atau negara tertentu, atau yang terkait dengan Prinsip-prinsip 
Ketenagakerjaan dalam konteks yang lebih luas.
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Sumber-sumber Global yang Utama

•  International Instruments and Corporate Social Responsibility. A booklet to 
Accompany Training on the Labour Dimension of CSR: from Principles to Practice 
(Instrumen Internasional dan Tanggungjawab Sosial Korporasi. Sebuah buku kecil 
untuk  melengkapi Pelatihan tentang Dimensi Ketenagakerjaan dari Tanggung 
Jawab Sosial Korporasi: dari Prinsip ke Praktek)

 Buku kecil ini menguraikan tentang evoluasi konsep tanggung jawab sosial 
korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR), peran yang dimainkan 
organisasi internasional dan Uni Eropa di bidang ini, serta program-program 
di tempat kerja. Buku ini menjelaskan secara khusus ketiga kerangka acuan 
internasional di bidang CSR, yaitu Deklarasi PMN ILO, Panduan OECD untuk 
Perusahaan Multinasional, serta Global Compact.

Diterbitkan: Geneva, 2007
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab
Lokasi: ILO Geneva
Salinan dapat diminta secara tertulis ke multi@ilo.org

•  Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business (Memerangi 
Kerja paksa: Pedoman untuk Pengusaha dan Dunia Usaha)

 Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk membantu dunia usaha dan 
organisasi pengusaha dalam memahami dan mengatasi berbagai dimensi 
dan persoalan yang terkait dengan kerja paksa dan perdagangan manusia. 
Pedoman ini menyajikan informasi latar belakang, statistik terbaru tentang 
kerja paksa dan perdagangan manusia, tinjauan tentang masalah utama, serta 
sumber-sumber bacaan selanjutnya. Ia menerapkan pendekatan lintas sektoral 
serta menyajikan informasi yang diperoleh dari berbagai wilayah, negara dan 
perusahaan dengan skala yang berbeda. Dalam pedoman ini, contoh-contoh 
tindakan yang konkrit digunakan untuk  menggambarkan tindakan-tindakan 
yang sedang dilaksanakan. Pedoman ini terdiri dari beberapa instrumen dan 
buklet terpisah yang menyediakan panduan praktis untuk membantu dunia 
usaha  dalam mengatasi kerja paksa:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang Sering Ditanyakan  Pengusaha

2. Prinsip-prinsip yang Memandu upaya  untuk Memerangi Kerja paksa

3. Daftar Periksa tentang Kepatuhan & Panduan Auditor

4. Panduan untuk Mengambil Tindakan
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5. Panduan tentang Praktek Terbaik

6. Studi Kasus.

Diterbitkan: Geneva, 2008
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: ILO Geneva
Salinan dapat diminta secara tertulis ke forcedlabour@ilo.org

•  Ten Principles for Business Leaders to Combat Forced Labour and Traffi cking 
(Sepuluh Prinsip untuk Pemimpin Dunia Usaha dalam Memerangi Kerja Paksa dan 
Perdagangan Manusia)

 Serangkaian prinsip untuk memandu tindakan dunia usaha  dalam memerangi 
kerja paksa dan perdagangan manusia. Diterbitkan dalam UN Global 
Compact Annual’s Review  untuk Pertemuan Puncak Para Pemimpin (Leaders 
Summit) tahun 2007.

Diterbitkan: Geneva, 2007
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: ILO Geneva
Salinan dapat diminta secara tertulis ke forcedlabour@ilo.org

•  ACT/EMP-IOE Employers Guides for Eliminating Child Labour (Panduan Pengusaha 
ACT/EMP-IOE untuk Menghapus Pekerja  Anak)

 Ini adalah satu set yang terdiri dari tiga panduan yang dirancang untuk 
membantu dunia usaha dan organisasi mereka dalam memahami dan 
mengambil tindakan terhadap pekerja  anak. Panduan ini adalah hasil dari 
upaya bersama yang dilakukan International Organisation of Employers 
(IOE) dan ILO Bureau for Employers’ Activities (ACT/EMP) dan juga dikaji 
oleh berbagai ahli di bidang organisasi pengusaha dan ILO’s International 
Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). Ketiga panduan praktis 
ini menyediakan ide, nasehat, serta contoh untuk mencegah terjadinya pekerja  
anak, penarikan anak dari pekerjaan, serta perlindungan pekerja muda dari 
kondisi-kondisi yang berbahaya.

•  Panduan Satu menyediakan pemahaman tentang masalah pekerja anak. 
Panduan ini menetapkan masalah serta menjelaskan faktor penyebab 
dan konsekuensi dari pekerja  anak. Panduan ini juga menjelaskan 
tentang Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum serta Konvensi 
ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
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•  Panduan Dua ditujukan untuk perusahaan dan menjelaskan tentang opsi 
dan strategi yang mungkin dapat diterapkan dalam menghapus pekerja  
anak.

•  Panduan Tiga adalah tentang peran kolektif yang dapat dimainkan 
organisasi pengusaha dan asosiasi bisnis lain dalam membantu anggota-
anggotannya mengatasi masalah pekerja  anak.

Diterbitkan: Geneva, 2008
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/projects/cl/guides.htm

•  Child Labour Monitoring Resource Kit (Sarana Pemantauan Pekerja  Anak)

 Serangkaian materi yang bersifat ekstensif termasuk panduan, manual dan 
contoh nyata upaya pemantauan pekerja anak yang berhasil dari berbagai 
negara dan sektor.

Diterbitkan: Geneva, 2005
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol
Lokasi: Tersedia secara online di
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=1501

•  A Toolkit for Employers: Promoting Equality in Diversity (Sarana untuk Pengusaha: 
Mempromosikan Kesetaraan  dalam Perbedaan)

 Sarana ini berisi beberapa materi yang dapat digunakan untuk membantu 
pengusaha dalam mengatasi kesetaraan dan perbedaan di tempat kerja. 
Sarana ini disusun sebagai panduan inspirasional untuk memberi pandangan 
umum yang dapat diterapkan ke organisasi-organisasi lain di Eropa.

Diterbitkan: Geneva, 2006
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol
Lokasi: ILO Geneva

•  Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises (Kesimpulan 
tentang promosi perusahaan yang berkelanjutan)

 Diadopsi oleh International Labour Conference pada bulan Juni 2007, 
Kesimpulan-kesimpulan ini mengidentifi kasi 17 faktor penting dari lingkungan 
yang kondusif untuk mengembangkan perusahaan yang berkelanjutan, serta 
enam prinsip yang harus dipatuhi perusahaan agar dapat bertahan. Salah satu 
prinsip ini adalah tanggung jawab sosial korporasi.
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Diterbitkan: Geneva, 2007
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Cina, Jerman, Rusia
Lokasi: ILO Geneva

•  The Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social 
Policy (ILO PMN Declaration) Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip  Perusahaan 
Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN ILO)

 Deklarasi PMN ILO berupaya mendorong kontribusi positif yang dapat 
dilakukan perusahaan-perusahaan multinational bagi kemajuan ekonomi 
dan sosial serta mengurangi dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh 
pengoperasian mereka. Deklarasi ini berisi beberapa rekomendasi tentang 
cara bagaimana perusahaan-perusahaan dapat  menerapkan secara sukarela 
prinsip-prinsip yang diambil dari peraturan ketenagakerjaan internasional di 
bidang kebijakan umum, promosi kerja serta keamanan, kesetaraan peluang 
dan perlakuan, pelatihan, upah dan tunjangan, usia minimum, keselamatan 
dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Deklarasi ini merupakan  
panduan terperinci tentang masalah ketenagakerjaan dan menggambarkan 
bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan kontribusi positif mereka bagi 
masyarakat, serta mengurangi dampak negatif.

 Diterbitkan: Geneva, diperbaharui terakhir kali tahun 2006
 Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Bahasa, Italia, Jepang 

(versi tahun 2006), Azeri, Portugis Brasil, Cina, Finlandia, Jerman, Hongaria, 
Kiswahili, Polandia, Rusia, Turki (versi tahun 2000)

 Lokasi: Tersedia secara online di www.ilo.org/multi

•  Global Reports under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work (Laporan Global sebagai Tindak Lanjut atas Deklarasi ILO tentang 
Prinsip-prinsip  dan Hak Fundamental di Tempat Kerja)

 Setiap tahun, Laporan Global memberikan gambaran yang dinamis tentang 
situasi yang ada sekarang terkait salah sati prinsip dan hak yang tercantum 
dalam Deklarasi ini. Laporan-laporan ini adalah gambaran yang obyektif 
tentang kecenderungan yang ada di tingkat regional maupun dunia tentang 
persoalan yang terkait dengan Deklarasi ini serta menyoroti bidang-bidang 
yang membutuhkan perhatian lebih besar. Bidang-bidang ini berfungsi 
sebagai basis untuk menetapkan prioritas program kerjasama teknis ILO.

•  Praktek Kebebasan Berserikat: Pelajaran yang dapat Ditarik, 2008.

•  Kesetaraan di Kempat Kerja: Mengatasi Tantangan, 2007.
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•  Akhir dari Pekerja Anak: Dalam Jangkauan, 2006.

•  Aliansi Global melawan Kerja Paksa, 2005.

•  Mengatur Keadilan Sosial, 2004.

•  Sudah Waktunya  untuk Kesetaraan di Tempat Kerja, 2003.

•  Masa Depan Tanpa Pekeraj Anak, 2002.

•  Menghentikan Kerja Paksa, 2001.

•  Suara Anda di Tempat Kerja, 2000.

 Diterbitkan: Geneva
 Semua laporan tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Cina, 

Jerman, Rusia
 Lokasi: Tersedia secara online di www.ilo.org/deklarasi



45

 

 
 

Sumber Lain

•  Training programme “The Labour Dimension of CSR: from Principles to Practice” 
(Program Pelatihan “Dimensi Ketenagakerjaan dari Tanggungjawab Sosial Korporasi: 
dari Prinsip ke Praktek”)

 Program ini, yang dikembangkan oleh proyek “Sustainable Development 
through the Global Compact” yang didanai Italia, dimaksudkan untuk 
memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tiga kerangka acuan 
internasional di bidang Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau  Corporate 
Social Responsibility (CSR), yaitu Deklarasi PMN ILO, Panduan OECD untuk 
Perusahaan Multinasional, dan Global Compact; serta menyediakan elemen-
elemen untuk mewujudkannya prinsip-prinisp yang mengacu kepada 
masalah-masalah ketenagakerjaan ke dalam  tindakan. Program ini terdiri 
dari enam modul:

•  Modul 1 menguraikan tentang perkembangan konsep CSR, peran yang 
dimainkan organisasi internasional dan Uni Eropa di bidang ini, serta 
upaya-upaya di  tempat kerja. Modul ini menjelaskan secara khusus 
ketiga kerangka acuan internasional tersebut di atas serta Prinsip dan 
Hak Fundamental di Tempat Kerja.

 Modul-modul lainnya dimaksudkan untuk membantu para manajer perusahaan 
dan organisasi pekerja dalam memahami Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan 
serta memberi pandangan yang nyata tentang cara mempraktekkan prinsip-
prinsip ini. Hal ini mencakup topik-topik berikut ini:

• Modul 2: Hubungan Industrial

(kebebasan berserikat dan perundingan bersama)

• Modul 3: Penghapusan kerja paksa dan pekerja anak secara efektif

• Modul 4: Penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan

• Modul 5: Keselamatan dan kesehatan kerja

• Modul 6: Pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Diterbitkan: Geneva, 2007
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab
Lokasi: ILO Geneva
Hubungi Multinational Enterprises Programme ILO (multi@ilo.org)
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•  Training Materials for Employers on Social Dialogue (SD) and Collective Bargaining 
(CB) (Materi Pelatihan untuk Pengusaha tentang dialog sosial dan perundingan 
bersama)

 Materi-materi ini yang  dihasilkan oleh Proyek Hubungan Industrial  ILO/
Vietnam adalah bagian dari paket pelatihan untuk pengusaha, pimpinan 
serikat pekerja dan pegawai pemerintah, yang punya peran berbeda dalam 
melaksanakan dan mendukung promosi dialog sosial dan perundingan 
bersama. Paket ini terdiri dari lima modul berikut ini:

1.  Pentingnya dialog sosial & perundingan bersama: pengenalan 
tentang dialog sosial sebagai konsep dan berbagai mekanisme untuk 
meningkatkan dialog sosial di tempat kerja (misalnya rapat harian, kotak 
saran, dewan pengelola ketenagakerjaan serta perundingan bersama).

2.  Teknik perundingan berbasis kepentingan: panduan nyata tentang tehnik 
dan cara menerapkannya dalam perundingan bersama yang berhasil.

3.  Poin-poin penting dalam dialog sosial & perundingan bersama untuk 
para manajer: pengenalan tentang sarana tambahan untuk para manajer 
dalam memfasilitasi dialog sosial di tempat kerja serta panduan khusus 
tentang empat fase menuju perundingan bersama yang berhasil untuk 
para manajer.

4.  Poin-poin penting dalam Representasi, dialog sosial & perundingan 
bersama untuk para Pimpinan Serikat Pekerja: panduan khusus tentang 
empat fase menuju perundingan bersama yang berhasil.

5.  Peran pemerintah dalam mendukung dialog sosial dan perundingan 
bersama: pengenalan tentang praktek Layanan Mediasi dan Konsiliasi 
Federal AS sebagai contoh untuk pegawai pemerintah Vietnam tentang 
dukungan  terhadap hubungan industrial. Keterampilan mediasi tenaga 
kerja juga diperkenalkan disini.

Diterbitkan: Hanoi, 2006
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: Kantor ILO di Vietnam

•  Better Factories Cambodia Modular Training for the Cambodian Garment Industry 
(Pelatihan Moduler Better Factories Cambodia untuk Industri Garmen Kamboja)

 Buku manual untuk fasilitator ini serta Sarana Program Pelatihan Moduler 
Remediasi terkait telah dikembangkan oleh proyek Better Factories Cambodia 
ILO bekerjasama dengan mitra pelatihan setempat VBNK, yaitu sebuah 
lembaga pelatihan manajemen yang bekerja di Kamboja untuk digunakan 
oleh para  fasilitator pembangunan.
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 Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para 
manajer pabrik dan perwakilan serikat pekerja untuk belajar bersama tentang 
persoalan yang paling sesuai dengan pekerjaan dan industri mereka. Program 
ini membantu mengembangkan kapasitas pabrik lokal di bidang-bidang yang 
dicakup oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat 
Kerja sambil menghubungkan antara peningkatan mutu dengan produksi. 
Program ini berisi 38 Lembar Praktek Terbaik.

Diterbitkan: Phnom Penh, 2008
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Khmer, Cina
Lokasi: Tersedia secara online di http://www.betterfactories.org

•  Joint Union - management negotiation skills (Serikat Kerja Bersama – keterampilan 
negosiasi manajemen)

 Paket pelatihan untuk mitra sosial ILO tentang pencegahan konfl ik dan 
keterampilan negosiasi digunakan oleh Proyek Improving Labour Systems in 
Southern Africa (ILSSA) Project. Diterbitkan oleh ILO International Training 
Centre di Turin.

Diterbitkan: Turin, 2005 (Bahasa Perancis 2007)
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis
Lokasi: ILO Turin

•  Traffi cking for Forced Labour: How to Monitor the Recruitment of Migrant Workers 
(Perdagangan Manusia untuk Kerja Paksa: Cara Memantau Rekrutmen Pekerja 
Migran)

 Buku manual ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah 
perdagangan manusia, kerja paksa dan sistem penempatan kerja. Buku 
manual ini difokuskan pada rekrutmen pekerja migran untuk dipekerjakan 
dalam situasi kerja yang sangat eksploitatif yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kerja paksa. Buku ini dimaksudkan untuk memberitahukan serta 
membimbing tindakan, dan mempromosikan cara belajar secara praktis  serta 
menekankan pada tindakan kebijakan, keterampilan serta teknik-teknik yang 
akan diterapkan dalam mengatasi tindak kekerasan ini.

Diterbitkan: Geneva, 2005
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: ILO Geneva
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•  Rooting Out Child Labour on Cocoa Farms (Menghapuskan Pekerja Anak di 
Perkebunan Kokoa)

 Sarana ini terdiri dari empat kertas kerja:

•  Sintesa Penilaian Cepat tentang pekerja  anak di perkebunan kokoa.

•  Hasil temuan dari penelitian tentang bahaya keselamatan dan kesehatan 
dari perkebunan kokoa.

•  Pengalaman yang diperoleh dari proyek IPEC yang utama di sektor ini 
yang mencakup kontribusi dari para pembeli kokoa yang utama.

•  Buku manual tentang pemantuan pekerja  anak di perkebunan kokoa.

Diterbitkan: Geneva, 2004
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis (2008)
Lokasi: Tersedia secara online di
www.ilo.org/ipec/informasiresources/lang--en/index.htm)

•  Promoting equity through gender neutral job evaluations for equal pay: A step by 
step guide (Mempromosikan kesetaraan melalui evaluasi pekerjaan yang netral 
jender untuk memperoleh kesetaraan upahl: panduan langkah demi langkah)

 Panduan ini menguraikan tentang berbagai komponen metodologis dari 
proses program kesetaraan upah: mulai dari pemilihan pekerjaan mana yang 
akan dievaluasi, berbagai fase evaluasi pekerjaan, hingga menyetarakan 
upah. Panduan ini menjelaskan tentang kriteria untuk menghindari praktek 
diskriminasi jender. Ini ditujukan bagi  perwakilan pengusaha dan serikat 
pekerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kesetaraan 
upah, serta para praktisi dan pelatih. Panduan ini menjelaskan tentang 
tujuan, berbagai pengoperasian yang akan dilaksanakan, kriteria untuk 
netralitas jender, serta praktek yang perlu diikuti. Panduan ini juga mencakup 
daftar periksa sebagai acuan cepat oleh para pengguna serta menjelaskan 
secar ringkas manfaat yang dapat diperoleh dari setiap langkah. Ia dapat 
diterapkan dalam konteks ekonomi dan organisasi yang berbeda, serta untuk 
entitas berskala besar maupun kecil. Bekerjasama melalui setiap langkah ini 
memungkinkan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program 
kesetaraan upah agar dapat memperoleh pengetahuan terperinci tentang 
tempat kerja, melihat secara kritis beberapa hal yang sudah usang atau tidak 
tepat lagi akibat adanya perubahan teknis atau organisasi, serta menemukan 
aspek pekerjaan yang belum mereka pahami, terutama yang terkait dengan 
pekerjaan yang dilakukan perempuan.

Akan Terbit dalam  Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol
Lokasi: Salinan dapat diminta secara tertulis ke deklarasi@ilo.org
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•  A toolkit to fi ght racial discrimination at the workplace (Sarana untuk memerangi 
diskriminasi rasial di tempat kerja)

 Rasisme beroperasi di semua level dan salah satu alasan mengapa tindakan 
mengatasinya  mengalami kegagalan adalah karena kita merasa hanya ada 
satu solusi tunggal. Faktanya ada banyak solusi lain, yang masing-masing 
tergantung pada konteks, situasi atau tempat dimana terjadi rasisme. Sarana 
ini dirancang untuk mereka yang membutuhkan kebijakan untuk mengatasi 
rasisme. Ia akan membantu pekerja maupun pengusaha dalam menganalisa 
situasi mereka serta mengembangkan strategi yang tepat.

Diterbitkan: Geneva, tahun 2009 yang akan datang
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol
Lokasi: ILO Geneva

•  Good practices’ guide for promoting gender equality in enterprises in Morocco 
(Panduan tentang praktek terbaik dalam mempromosikan kesetaraan jender di 
perusahaan-perusahaan Maroko)

 Panduan ini memberikan pedoman kepada perusahaan publik dan swasta 
tentang cara menghilangkan hambatan yang mencegah pekerja perempuan 
menikmati kesempatan dan perlakuan yang setara  di tempat kerja. Panduan 
ini secara khusus melihat persoalan rekrutmen, pelatihan, penilaian 
kinerja, promosi, upah yang setara, jam kerja, rekonsiliasi pekerjaan dan 
tanggungjawab keluarga, serta pelecehan seksual. Panduan ini juga memberi 
pedoman tentang cara melaksanakan strategi kesetaraan  di tempat kerja 
dan cara mengadakan audit jender. Panduan ini menyediakan kajian luas 
tentang praktek-praktek di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Swedia, 
Perancis, Afrika Selatan, India, dan Malaysia; serta penelitian lapangan yang 
mendalam di Kanada dan Maroko. Panduan ini dibuat dan diuji bersama 
para perwakilan dari  tripartit di Maroko dan dapat dengan mudah digunakan 
secara umum di luar Maroko.

Diterbitkan: Rabat, 2008
Tersedia dalam: Bahasa Perancis, Arab
Lokasi: Tersedia secara online di www.ilo.org/deklarasi
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•  ILO Code of Practice for Managing Disability in the Workplace (Kode Etik ILO untuk 
Mengelola Penyandang Cacat di Tempat Kerja)

 Publikasi ini adalah panduan untuk para pengusaha (besar maupun kecil; 
publik maupun swasta; di negara yang sedang berkembang dan di negara 
industri) dalam menerapkan strategi positif dalam mengelola persoalan 
yang terkait dengan penyandang cacat di tempat kerja. Panduan ini juga 
menguraikan tentang peran penting yang dimainkan pemerintah serta 
pentingnya inisiatif yang diambil para penyandang cacat. Panduan ini 
dirancang untuk mempromosikan pekerjaan yang aman dan sehat bagi semua 
penyandang cacat.

 Diterbitkan: Geneva, 2002

 Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Amharic, Arab, 
Bosnia, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Jepang, Latvia, Lithuania, 
Mandarin, Mongolia, Nepal, Polandia, Portugis, Rusia, Slovenia, Ukrainia.

 Lokasi: ILO Geneva

•  Moving Forward: Toward Decent Work for People with Disabilities − Examples of 
Good Practices in Vocational Training and Employment from Asia and the Pacifi c. 
(Melangkah ke Depan: Menuju Pekerjaan yang Layak untuk Para Penyandang 
Cacat − Contoh Praktek Terbaik dalam Pelatihan Kejuruan dan Pekerjaan dari Asia 
Pasifi k)

 (Lihat bagian khusus tentang kemitraan)

 Publikasi ini menyediakan contoh praktek terbaik untuk para pembuat 
kebijakan, penyandang cacat, dan penyedia layanan di Asia Pasifi k tentang 
pelatihan kejuruan dan program-program kerja.

Diterbitkan: Bangkok, 2003
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: ILO Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c, Bangkok
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•  ILO Multilateral Framework on Labour Migration (Kerangka Kerja Multilateral ILO 
tentang Migrasi Tenaga Kerja)

 Publikasi ini adalah sekumpulan prinsip, pedoman, dan praktek terbaik, 
yang bersifat tidak mengikat, dan menguraikan tentang persoalan utama 
yang dihadapi para pembuat kebijakan migrasi di tingkat nasional, regional 
dan internasional. Publikasi ini juga menguraikan tentang tema pekerjaan 
yang layak, tata kelola migrasi, perlindungan untuk pekerja pendatang, 
mempromosikan hubungan antara migrasi dengan pembangunan, serta 
memperluas kerjasama internasional.

Diterbitkan: Geneva, 2006
Tersedia dalam: Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia, Arab
Lokasi: ILO Geneva

•  Youth Employment: Making it Happen, an electronic resource tool for employers 
(Mewujudkan Pekerjaan untuk Kaum Muda, sebuah sumber elektronis untuk para 
pengusaha)

 Sarana  ini menyediakan ulasan tentang tantangan pekerjaan bagi kaum 
muda serta peran sektor swasta dalam mempromosikan akses kaum muda 
ke pekerjaan serta ringkasan beberapa sumber yang bermanfaat. Sarana ini 
merangkum empat puluh kasus yang menggambarkan peran sektor swasta 
dalam mempromosikan pekerjaan bagi kaum muda. Kasus-kasus ini mencakup 
keterangan terperinci dan informasi kontak dari organisasi-organisasi terkait 
apabila informasi lebih lanjut dibutuhkan.

 Diterbitkan in: Geneva, 2008
 Tersedia dalam: Bahasa Inggris
 Lokasi: Tersedia secara online di http://www.ilo.org/youthmakingithappen/

•  Productivity and competitiveness upgrading through improved labour management 
relations and workplace practices (Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui 
hubungan pengelolaan tenaga kerja yang lebih baik dan praktek-praktek di tempat 
kerja)

 Ini adalah paket pelatihan dalam bentuk CD-ROM untuk para pekerja dan 
manajer di perusahaan skala menengah dan besar dalam memfasilitasi dialog 
yang berorientasikan pada tindakan tentang cara mendorong produktivitas 
dan daya saing melalui hubungan pengelolaan tenaga kerja dan kondisi kerja 
yang lebih baik.

Diterbitkan: Geneva, 2006
Tersedia dalam: Bahasa Inggris
Lokasi: Salinan dapat diminta secara tertulis ke empent@ilo.org
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•  Guide on building labour-management partnerships (Panduan untuk membangun 
kemitraan dalam mengelola tenaga kerja)

 Dengan lebih kompetitifnya dunia usaha  dalam perekonomian global, 
semakin banyak perusahaan dan serikat pekerja yang telah mengakui nilai 
kemitraan dan kini tengah bekerjasama untuk menciptakan kemitraan di semua 
level. Panduan ini berupaya membantu para pihak dalam menciptakan dan 
meningkatkan hubungan dengan memberikan panduan untuk membangun 
kemitraan antara tenaga kerja dengan pihak manajemen. Sebagian besar 
materinya didasari pada praktek terbaik yang dialami perusahaan yang 
beroperasi di negara berkembang dan yang sedang berkembang, termasuk 
Karibia, dan dilengkapi dengan beberapa kasus nyata.

 Diterbitkan: Port-of-Spain, 2005
 Tersedia dalam: Bahasa Inggris
 Lokasi: ILO Geneva
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Lampiran I: 
Ulasan Ringkas tentang Deklarasi Tripartit ILO tentang 
Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan 
Sosial
(Deklarasi PMN ILO)

Deklarasi PMN ILO mendorong perusahaan untuk:

Kebijakan Umum
•  Mematuhi undang-undang nasional dan menghormati peraturan 

internasional;

•  Membantu mewujudkan Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja;

•  Berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk 
memastikan kesesuaian pengoperasian usaha dengan prioritas pembangunan 
nasional.

Ketenagakerjaan
•  Berusaha meningkatkan peluang dan peraturan kerja, dengan 

mempertimbangkan kebijakan kerja serta tujuan pemerintah;

•  Memprioritaskan pekerjaan, perkembangan jabatan, promosi dan kemajuan 
warganegara di negara di mana perusahaan beroperasi;

•  Menggunakan teknologi yang mampu menghasilkan pekerjaan, baik secara 
langsung maupun tak langsung;

•  Menjalin hubungan dengan perusahaan lokal dengan mencari input 
lokal, mempromosikan proses bahan mentah secara lokal dan pembuatan 
komponen dan peralatan secara lokal;

•  Memperluas kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan;

•  Memegang peran memimpin dalam mempromosikan keamanan kerja, 
memberikan pemberitahuan yang wajar tentang perubahan-perubahan yang 
diinginkan dalam pengoperasian serta menghindari terjadinya pemecatan 
secara sewenang-wenang.

Pelatihan
•  Memberikan pelatihan untuk para karyawan di semua level agar dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan serta kebijakan pembangunan negara;
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•  Berpartisipasi dalam program-program untuk mendorong pembentukan dan 
pengembangan keterampilan;

•  Memberikan peluang dalam Perusahaan Multi National untuk para manajemen 
lokal guna memperluas pengalaman mereka.

Kondisi kerja dan kehidupan
•  Memberi upah, tunjangan dan kondisi kerja yang tidak kurang menguntungkan 

daripada yang ditawarkan pengusaha lain di negara yang bersangkutan;

•  Memberikan upah, tunjangan dan kondisi kerja sebaik mungkin, dalam 
kerangka kebijakan pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan pokok para 
pekerja dan keluarga mereka;

•  Menghormati usia minimum untuk bekerja;

•  Memelihara standar keselamatan dan kesehatan tertinggi di tempat kerja;

•  Memeriksa faktor penyebab terjadinya bahaya industri terhadap keselamatan 
dan kesehatan pekerja, memberi informasi tentang praktek terbaik yang 
dijumpai di negara lain, serta lakukan peningkatan yang dibutuhkan.

Hubungan industrial
•  Memastikan hubungan industrial yang tidak kurang menguntungkan daripada 

hubungan industrial yang diterapkn  pengusaha lain;

•  Menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan 
bersama, menyediakan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan untuk 
mencapai negosiasi yang berarti;

•  Membantu perwakilan organisasi pengusaha;

•  Menyediakan konsultasi secara teratur tentang masalah-masalah yang menjadi 
kekhawatiran bersama;

•  Memperhatikan keluhan pekerja, sesuai prosedur yang tepat.
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Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

ILO adalah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  yang ditugaskan untuk 
meningkatkan peluang bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan 
yang layak dan produktif dalam kondisi bebas, adil, aman dan bermartabat.

Sebagai badan PBB tripartit satu-satunya, ILO bekerjasama dengan kalangan 
pemerintahan, pengusaha dan pekerja dari 181 negara anggota.

Fungsi utama ILO adalah untuk merumuskan peraturan ketenagakerjaan 
internasional dalam bentuk Konvensi dan Rekomendasi, serta mengawasi 
penerapannya di negara-negara anggota. ILO juga melaksanakan kegiatan-kegiatan 
lain untuk membantu negara anggota dalam upaya mereka melaksanakan peraturan 
ketenagakerjaan. Hal ini mencakup: upaya untuk mengembangkan kebijakan dan 
program internasional; kerjasama teknis; pelatihan dan penelitian.

ILO adalah salah satu badan PBB utama yang berpartisipasi dalam Global Compact 
dan pelindung keempat prinsip tenagakerja dari inisiatif ini.

United Nations Global Compact atau Global Compact PBB

Global Compact PBB adalah platform kebijakan dan kerangka kerja praktis untuk 
perusahaan yang berkomitmen untuk mempertahankan dan bertanggungjawab 
atas praktek bisnisnya. Sebagai inisiatif kepemimpinan yang disahkan oleh 
para pimpinan (chief executives), Global Compact berupaya menyejajarkan 
pengoperasian dan strategi bisnis di mana pun dengan sepuluh prinsip yang telah 
diterima secara universal di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaanlingkungan 
hidup dan gerakan anti-korupsi.

Melalui spektrum yang luas dari  pekerjaan khusus, sarana manajemen, sumberdaya, 
serta program-program dengan topic tertentu, Global Compact PBB  berupaya 
memajukan dua tujuan pelengkap yaitu: (1) Mengarusutamakan kesepuluh prinsip 
ke dalam kegiatan usaha di seluruh dunia; dan (2) Mengkatalisasikan tindakan 
untuk mendukung tujuan PBB yang lebih luas, termasuk Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDG).
Dengan demikian, dunia usaha, sebagai agen utama yang mendorong globalisasi, 
dapat membantu memastikan adanya perkembangan pasar, perdagangan, 
teknologi dan keuangan yang dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial dimana-
mana serta membantu terciptanya perekonomian global yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan.
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