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Koalisi	  Menuntutan	  Perlindungan	  yang	  Lebih	  Baik	  untuk	  Pekerja,	  Tanggung	  

Jawab	  Perusahaan	  di	  Industri	  Minyak	  Kelapa	  Sawit	  
Untuk	  pertama	  kalinya	  kelompok	  koalisi	  hak	  asasi	  manusia	  dan	  lingkungan	  merilis	  
rekomendasi	  kepada	  perusahaan	  untuk	  menghapuskan	  praktik	  pelanggaran	  hak	  

buruh	  dalam	  rantai	  pasokannya	  	  
	  
Washington	  D.C.	  –	  Meningkatnya	  permintaan	  minyak	  kelapa	  sawit	  di	  dunia	  telah	  
berkontribusi	  pada	  terjadinya	  pelanggaran	  Hak	  Asasi	  Manusia	  (HAM)	  yang	  sistemik	  
pada	  buruh,	  termasuk	  di	  antaranya	  buruh	  anak,	  dan	  kini	  membutuhkan	  
perlindungan	  buruh	  yang	  lebih	  kuat	  di	  seluruh	  rantai	  pasokan	  industri	  kelapa	  sawit.	  
Pada	  hari	  ini,	  untuk	  pertama	  kalinya,	  beragam	  aliansi	  lembaga	  HAM	  dan	  lingkungan	  
hidup	  internasional	  merilis	  Buruh	  yang	  Bebas	  dan	  Adil	  pada	  Perkebunan	  Kelapa	  
Sawit:	  Prinsip	  dan	  Panduan	  Pelaksanaan.	  Panduan	  ini	  merupakan	  yang	  pertama	  
seperti	  ini	  dan	  secara	  detil	  memberikan	  rekomendasi	  yang	  komprehensif	  untuk	  
melaksanakan	  praktik-‐praktik	  buruh	  yang	  adil	  di	  sektor	  minyak	  kelapa	  sawit.	  	  



	  
“Industri minyak sawit di Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja dari 
buruh migran, akan tetapi banyak dari buruh ini yang justru menjadi korban dari 
eksploitasi serius di tangan perusahaan yang mempekerjakan mereka atau pihak 
agen perekrut,” ujar Glorene Das, Direktur Eksekutif Tenaganita, suatu LSM 
Malaysia yang menjalankan misi untuk membela hak-hak buruh migran, buruh 
secara umum dan perempuan. “Perkebunan kelapa sawit Malaysia beserta 
pemerintahnya harus bekerja untuk menyesuaikan standar-standar pekerjaan 
industrinya dengan Prinsip-Prinsip Kerja Buruh Adil untuk semua buruh, termasuk 
yang paling rentan. Kedua pihak ini bisa memulai dengan mereformasi praktik-
praktik industri yang biasa dilakukan seperti misalnya perekrutan yang dilakukan 
secara tidak etis, penahanan dokumen identitas, dan upah murah yang 
menempatkan pekerja pada risiko yang tidak semestinya mereka hadapi terkait 
dengan kerja paksa, serta sekaligus juga memastikan dihilangkannya praktik buruh 
anak dari industri ini.”	  
	  
Dalam	  waktu	  kurang	  dari	  dua	  dekade,	  produksi	  minyak	  sawit	  telah	  bertumbuh	  lima	  
kali	  lipat,	  sehingga	  menjadikannya	  sebagai	  komoditas	  minyak	  makan	  nabati	  yang	  
paling	  luas	  diperdagangkan	  dan	  digunakan	  di	  dunia.	  Kini	  komoditas	  ini	  dapat	  
ditemukan	  dalam	  satu	  dari	  dua	  produk	  yang	  dijual	  di	  toko	  bahan	  makanan	  di	  
negara-‐negara	  Barat.	  Sekitar	  85	  persen	  minyak	  sawit	  tersebut	  berasal	  dari	  
perkebunan	  sawit	  di	  Malaysia	  dan	  Indonesia	  dengan	  mempekerjakan	  3,5	  juta	  orang	  
pekerja	  di	  kawasan	  ini.	  Untuk	  menjaga	  dipenuhinya	  permintaan	  yang	  kian	  
meningkat	  dan	  harga	  komoditas	  global	  yang	  kompetitif,	  maka	  industri	  ini	  
mengupayakan	  untuk	  menekan	  biaya	  upah	  buruh	  menjadi	  murah.	  Pelanggaran	  hak	  
buruh	  secara	  ekstrem,	  termasuk	  di	  dalamnya	  praktik	  kerja	  paksa	  dan	  buruh	  anak,	  
telah	  membuktikan	  bahwa	  kondisi	  ini	  sudah	  merupakan	  hal	  yang	  biasa	  
dipraktikkan.	  	  
	  
“Bertahun-‐tahun	  lamanya	  saya	  menyaksikan	  eksploitasi	  dan	  perlakuan	  tidak	  adil	  
terhadap	  buruh	  kelapa	  sawit	  di	  Indonesia,”	  demikian	  ujar	  Herwin	  Nasution,	  tokoh	  
yang	  sudah	  lama	  melakukan	  pengorganisasian	  buruh	  dan	  direktur	  eksekutif	  
organisasi	  buruh	  OPPUK	  di	  Indonesia.	  “Prinsip-‐Prinsip	  Kerja	  Buruh	  Adil	  
menguraikan	  apa	  saja	  yang	  harus	  dilakukan	  perusahaan	  minyak	  kelapa	  sawit	  dalam	  
menjunjung	  tinggi	  hak-‐hak	  buruh	  perkebunan	  yang	  telah	  terlalu	  sering	  dilanggar	  
oleh	  Negara	  dan	  para	  pengusaha	  yang	  mempekerjakan	  mereka.	  Kami	  menyerukan	  
kepada	  Pemerintah	  untuk	  mencegah,	  menyelidiki,	  dan	  menjatuhkan	  hukuman	  
kepada	  pelanggaran	  ini	  serta	  memulihkan	  akibat-‐akibatnya	  melalui	  kebijakan,	  
peraturan	  perundangan	  dan	  proses	  peradilan	  yang	  efektif.	  Kami	  juga	  menyerukan	  
kepada	  semua	  produsen	  minyak	  kelapa	  sawit	  beserta	  para	  pembeli	  dan	  investornya	  
agar	  mengadopsi	  dan	  melaksanakan	  Prinsip-‐Prinsip	  Kerja	  Buruh	  Adil.”	  
	  
Banyak	  perusahaan	  yang	  telah	  berkomitmen	  untuk	  mencari	  sumber	  minyak	  sawit	  
untuk	  dijadikan	  bahan	  produksinya	  dari	  pihak-‐pihak	  yang	  bertanggung	  jawab,	  
karena	  kekhawatiran	  terhadap	  kontroversi	  yang	  terjadi	  di	  rantai	  pasokan	  mereka.	  



Seiring	  dengan	  tenggat	  waktu	  mereka	  yang	  kian	  dekat,	  rekomendasi	  yang	  dijelaskan	  
ini	  menawarkan	  serangkaian	  panduan	  yang	  terperinci	  untuk	  membantu	  
perusahaan,,	  investor	  dan	  para	  pemangku	  kepentingan	  untuk	  mencapai	  komitmen-‐
komitmen	  tersebut	  dengan	  menghapuskan	  praktik	  kerja	  paksa	  dan	  eksploitasi	  
buruh	  dari	  rantai	  pasokannya	  serta	  memperbaiki	  hak	  dan	  kondisi	  upah	  buruh.	  
Praktik-‐praktik	  yang	  terasosiasi	  dengan	  kerja	  paksa	  dalam	  industri	  ini	  turut	  pula	  
mencakup	  keterlilitan	  hutang,	  penahanan	  paspor,	  penyekapan	  fisik,	  penahanan	  gaji,	  
pengingkaran	  ketentuan	  hubungan	  kerja,	  serta	  ancaman	  fisik	  dan	  kekerasan	  
seksual.	  	  
	  
“Perusahaan-‐perusahaan	  yang	  dihormati	  secara	  global	  semakin	  mengakui	  bahwa	  
penggunaan	  kerja	  paksa	  dan	  buruh	  anak	  untuk	  memproduksi	  bahan-‐bahan	  utama	  
seperti	  minyak	  kelapa	  sawit	  merupakan	  praktik	  usaha	  yang	  tidak	  dapat	  diterima	  
serta	  berisiko	  merusak	  nilai	  merek	  serta	  pemegang	  saham	  mereka,”	  demikian	  
menurut	  Lucia	  von	  Reusner,	  pegiat	  advokasi	  pemegang	  saham	  di	  Green	  Century	  
Capital	  Management,	  lembaga	  yang	  mengelola	  reksa	  dana	  bebas	  bahan	  bakar	  fosil	  
bertanggung	  jawab	  yang	  terdiversifikasi.	  	  
	  
Prinsip-‐prinsip	  dan	  panduan	  ini	  didasarkan	  atas	  konvensi	  inti	  Organisasi	  Buruh	  
Internasional	  (ILO)	  dan	  Prinsip	  Panduan	  PBB	  untuk	  Usaha	  dan	  Hak	  Asasi	  Manusia.	  
Berikut	  ini	  adalah	  beberapa	  rekomendasi	  di	  antaranya.	  	  
	  

- Menghilangkan	  semua	  bentuk	  praktik	  pekerja	  paksa.	  	  
- Menghilangkan	  bentuk-‐bentuk	  terburuk	  praktik	  pekerja	  anak.	  	  
- Menghormati	  kebebasan	  berserikat	  dan	  hak	  menyusun	  Perjanjian	  Kerja	  Bersama	  (PKB).	  
- Menyediakan	  alat	  pelindung	  secara	  layak	  dan	  bebas	  biaya.	  
- Menyediakan	  sarana	  yang	  layak	  di	  bidang	  perumahan,	  air,	  medis,	  pendidikan	  dan	  

kesejahteraan	  
- Melarang	  penggunaan	  pestisida	  yang	  beracun	  dan	  bersifat	  akumulatif	  pada	  makhluk	  hidup.	  	  
- Berkomitmen	  terhadap	  jam	  kerja	  yang	  wajar	  dan	  perbaikan	  gaji	  sesuai	  upah	  layak	  (living	  

wage).	  	  
- Mempraktikkan	  perekrutan	  etis	  tanpa	  membebankan	  biaya	  bagi	  pekerja	  atau	  penahanan	  

dokumen	  identitas.	  	  
- Menyusun	  mekanisme	  keluhan	  secara	  sah,	  dapat	  diakses	  dan	  transparan,	  sesuai	  dengan	  

Prinsip	  Panduan	  PBB	  untuk	  Usaha	  dan	  Hak	  Asasi	  Manusia.	  
- Berkomitmen	  terhadap	  transparansi	  dan	  pengungkapan	  sepenuhnya	  terhadap	  semua	  

proses-‐proses	  perkebunan.	  	  
	  
Panduan	  ini	  dikembangkan	  oleh	  suatu	  forum	  ahli	  yang	  terdiri	  dari	  LSM,	  organisasi	  
buruh,	  perwakilan	  serikat	  buruh,	  investor	  dan	  organisasi	  derma	  dari	  Amerika	  
Serikat,	  Eropa,	  Malaysia	  dan	  Indonesia.	  Organisasi	  yang	  tergabung	  sebagai	  mitra	  
adalah:	  Federasi	  Serikat	  Pekerja	  Minamas,	  Finnwatch,	  Forest	  Peoples	  Programme,	  
Humanity	  United,	  Interfaith	  Center	  on	  Corporate	  Responsibility,	  International	  Labor	  
Rights	  Forum,	  Link-‐AR	  Borneo,	  MONDIAAL-‐FNV,	  Malaysian	  Palm	  Oil	  NGO	  Coalition,	  
OPPUK,	  Oxfam,	  Pesticide	  Action	  Network	  Asia	  and	  the	  Pacific,	  Rainforest	  Action	  
Network,	  Sawit	  Watch,	  SERBUNDO,	  Serikat	  Buruh	  Medan	  Independen,	  Serikat	  
Buruh	  Mandiri	  Indonesia,	  Tenaganita,	  Trade	  Union	  Care	  Center,	  Verité,	  dan	  Walk	  
Free,	  dan	  dengan	  dukungan	  konsultasi	  dari	  CERES.	  	  	  



	  
###	  

	  
Humanity	  United	  adalah	  yayasan	  yang	  berbasis	  di	  Amerika	  Serikat	  dan	  
mendedikasikan	  diri	  untuk	  membangun	  perdamaian	  dan	  memajukan	  kebebasan	  
manusia.	  Yayasan	  inilah	  yang	  telah	  memimpin	  dan	  memberikan	  dukungan	  bagi	  
pengembangan	  dokumen	  ini.	  	  Di	  negaranya	  sendiri	  serta	  di	  banyak	  tempat	  di	  dunia	  di	  
mana	  cita-‐cita	  ini	  menghadapi	  tantangan	  terberat,	  kami	  memimpin,	  memberikan	  
dukungan	  dan	  bekerja	  sama	  dengan	  berbagai	  jaringan	  perjuangan,	  ide	  dan	  
organisasi	  yang	  memiliki	  visi	  yang	  sama	  dengan	  kami	  untuk	  cita-‐cita	  dunia	  yang	  
bebas	  dari	  konflik	  dan	  ketidakadilan.	  Humanity	  United	  merupakan	  bagian	  dari	  
Omidyar	  Group	  yang	  mewakili	  kepentingan	  derma,	  pribadi	  dan	  profesional	  dari	  Pierre	  
dan	  Pam	  Omidyar.	  www.humanityunited.org	  	  	  
	  
	  
	  


