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Terciptanya iklim usaha yang 

kondusif dan kompetitif

Pedoman:
Seluruh peraturan perundang-ungangan
di Indonesia (khususnya bidang
ketenagakerjaan) 

Mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis dan 

berkeadilan

Visi & Misi APINDO 



Tinjauan beberapa pasal

K.ILO 190

Bagian II (Ruang lingkup)

“Konvensi ini melindungi pekerja dan orang lain di 

dunia kerja termasuk pekerja sebagaimana didefinisikan

oleh hukum dan praktik nasional serta orang-orang 

yang bekerja terlepas dari status kontrak mereka…., 

pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya

….. “.

Catatan:

Perlu elaborasi kaitannya dengan pengaturan

tentang “status” hubungan kerja



Pasal 3

“Konvensi ini berlaku...terkait dengan atau timbul dari

pekerjaan:

(f) saat bepergian ke dan dari tempat kerja. “

Catatan :

Apakah akibat pelecehan yang terjadi di transportasi umum

layak dibebankan kepada pengusaha? Bagaimana tanggung

jawab dari pengusaha transportasi ?



Bagian III  

(Prinsip Dasar)

Pasal 4

Setiap Anggota harus mengadopsi, sesuai hukum dan situasi nasional… Pendekatan

semacam itu harus mempertimbangkan kekerasan dan pelecehan yang melibatkan

pihak ketiga, jika ada termasuk :

(c) Mengadopsi strategi yang komprehensif untuk

menerapkan langkah-langkah guna mencegah dan

memerangi kekerasan dan pelecehan;

(g) Mengembangkan pedoman, bimbingan,

Pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan

kesadaran, dalam format yang dapat diakses

selayaknya.



Catatan

Ketentuan pasal 4 huruf c dan g merupakan

kunci keberhasilan dari penghapusan and

pencegahan tindak kekerasan dan pelecehan di

dunia kerja.

Dunia kerja, merupakan aspek hilir dari

keseluruhan proses pengembangan sumber daya

manusia. Perlu dicermati bagaimana

paparan/pengetahuan pekerja tentang isu ini di

rumah tangga, di lembaga pendidikan dan di

komunitas sosialnya? Pendekatan yang tepat di

sektor hulu nya menjadi salah satu kunci

pencegahan kekerasan dan pelecehan di dunia

kerja.

Lingkungan
sosial

Pendidikan

Dunia 
Kerja



Bagian V

Penegakan dan Perbaikan

Pasal 10

Setiap Anggota harus mengambil tindakan yang tepat untuk :

(f) Mengakui dampak kekerasan dalam rumah tangga dan 

mengurangi dampaknya di dunia kerja sejauh yang dapat

diupayakan secara wajar

(g) Memastikan bahwa pekerja memiliki hak untuk keluar

dari situasi kerja yang menurut mereka cukup beralasan… 

tanpa menderita pembalasan .., dan kewajiban untuk

menginformasikan pihak manajemen



Catatan:

Dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan

sangat berdampak kepada individu pekerja ybs dan dapat

berdampak kepada pekerjaannya. 

Bagaimana Pemerintah mengatur minimalisasi dampak di 

dunia kerja tersebut dan sejauh mana pengusaha dituntut

tanggung jawabnya untuk itu?

Pada butir g, terdapat kemungkinan moral hazard dengan

tidak adanya kewajiban untuk menginformasikan kepada

pihak manajemen apabila terdapat kekerasan dan pelecehan.



Catatan untuk Rekomendasi no. 206

Pasal 18 a-d

(Penjabaran dari pasal 10f  K.ILO 190)

Dikaitkannya dampak kekerasan dalam rumah tangga kepada dunia kerja dan 

tanggung jawab pengusaha, memerlukan pemikiran yang masak. 

Sejauh mana dampak kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi tanggung

jawab pengusaha? 



Posisi APINDO

Seluruh jajaran APINDO meyakini bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia 

kerja merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir dengan mengacu kepada

berbagai peraturan di Indonesia.

Berbagai peraturan peraturan untuk menindak pelaku kekerasan dan 

pelecehan (di tempat kerja) sudah tersedia.

Pengurus APINDO  dengan kerja sama berbagai pihak telah secara terus

menerus melakukan upaya penyadaran tentang hal ini kepada anggota.

DPN APINDO telah memiliki buku “Pencegahan dan Penanganan Pelecehan

Seksual di tempat kerja” Sebuah panduan bagi para pemberi kerja.
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Pengusaha pada umumnya telah memiliki mekanisme internal tentang
penanganan pelecehan seksual di tempat kerja yang dituangkan dalam berbagai
peraturan internal, khususnya yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan.

Perusahaan yang besar atau MNC atau perusahaan yang berinteraksi dengan
perusahaan di luar negeri biasanya telah memiliki code of  conduct tersendiri terkait
dengan pelecehan seksual.  Disertai dengan program edukasinya.

APINDO berpendapat perlu ada pengkajian yang matang terhadap rencana
ratifikasi K.ILO 190, dengan mempertimbangkan ketersediaan “infra struktur” 
untuk mendukung implementasi K.ILO 190
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Penutup

Edukasi sejak usia dini melalui

pendidikan formal dan informal 

menjadi kunci keberhasilan upaya

pencegahan dan penghapusan

kekerasan dan pelecehan di dunia kerja


