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Pekerja Paksa dan 
Terikat Hutang

terikat hutang menjadi permasalahan di banyak sektor 
industri pertanian, termasuk kelapa sawit

Bersambung...

Prinsip:  
Pekerja paksa, pekerja terikat hutang dan korban 
perdagangan manusia tidak digunakan atau 
dipromosikan penggunaannya, langkah yang cermat 
harus diambil untuk mencegah penggunaannya. 
Langkah pemulihan harus disediakan jika menemukan 
kasusnya, untuk memastikan bahwa korban mendapat 
rujukan kepada layanan dukungan dan bantuan yang 
diperlukan. 

 
Definisi ILO (International Labour Organization) 

“...pekerjaan atau jasa yang didapatkan dari orang yang 
bekerja dibawah tekanan, ancaman hukuman, dan tidak 
bekerja atas keinginannya sendiri.”1

Apa yang dimaksud dengan pekerja paksa dan pekerja 
terikat hutang?

•  Pekerja paksa adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan seseorang 
karena terpaksa, karena berada dibawah ancaman atau hukuman.2 

•  Pekerja terikat hutang adalah suatu bentuk dari pekerja paksa, 
manakala seseorang atau sekelompok orang dipaksa bekerja sebagai 
jaminan atas hutang.3

Apa yang diharapkan dari perusahaan?

•  Kebijakan terkait ketenagakerjaan yang melarang penggunaan 
pekerja paksa dan pekerja terikat hutang.

•  Kontrak kerja yang ditandatangani bersama pekerja, menjelaskan 
ketentuan kerja. Pekerja migran harus menandatangani kontraknya 
sebelum meninggalkan Negara asal. 

•  Catatan upah yang akurat, hitungan upah dan slip gaji tersimpan 
dengan baik.

•  Potongan, simpanan, pinjaman atau uang muka apapun harus jelas, 
resmi, disepakati dan terdokumentasikan.

•  Adanya prosedur penyimpanan dokumen, uang atau barang 
berharga lainnya – penyimpanan ini harus bersifat sukarela dan tidak 
dibatasi aksesnya (pengembalian harus dapat dilakukan dalam 24 

  Inti Pesan:  
  Pekerja bisa dengan bebas 

meninggalkan pekerjaan 
atau perusahaan setelah dia 
mengajukan pemberitahuan. 

 

Fakta

• ILO memperkirakan bahwa terdapat 
hampir 21 juta orang yang menjadi korban 

pekerja paksa  
 
• Kurang lebih 26% dari angka tersebut 

berusia dibawah 18 tahun5 
 
• Sebagian besar ditemukan di wilayah Asia 

Pasifik (56%)5 
 
• 9.1 juta pekerja migran internal dan 
internasional yang menjadi korban pekerja 

paksa5  
 
• Pekerja paksa adalah pelanggaran berat 
terhadap hak asasi manusia, yang dikutuk 

oleh Konvensi Pekerja Paksa ILO (1930)4
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Setelah wilayah Asia-Pasifik, berikutnya Afrika memiki 
tingkat pekerja paksa dan terikat hutang tertinggi 
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jam setelah permintaan diajukan). 

•  Adanya prosedur untuk menguji kelayakan agen perekrutan dan 
subkontraktor

•  Mengikuti prosedur penggunaan pekerja migran yang berlaku di 
tingkat nasional, termasuk memastikan bahwa pekerja migran 
memiliki visa kerja.

Indikator keberadaan pekerja paksa dan terikat hutang, 
serta apa yang harus dilakukan? 
Ada banyak potensi indikator yang menunjukkan pekerja paksa dan 
terikat hutang. Namun, mereka berhubungan erat dengan bentuk-
bentuk eksploitasi yang lain:

 
•  • Penahanan dokumen pribadi, sistem pinjaman dan uang muka yang 

tidak jelas, atau penahanan upah: Kembalikan semua uang atau 
barang pribadi. Perkenalkan pada skema penyimpanan yang bersifat 
suka rela. Sediakan tempat yang aman bagi pekerja untuk bisa 
menyimpan dokumen pribadinya. 

•  Penyimpanan dan biaya: Harus legal dan tidak menghalangi pekerja 
untuk secara bebas pergi setelah memberikan pemberitahuan. 

•  Pekerja tidak memahami ketentuan kerja mereka, termasuk lembur dan 
cuti: Sediakan kontrak kerja dalam bahasa yang dapat mereka 
pahami, dan jelaskan ketentuan kerja, gunakan cara lain untuk 
menjelaskan jika diperlukan. 

•Tanda-tanda perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan dan kekerasan: 
Perkenalkan dan berikan pelatihan terkait serta sistem pengawasan 
terhadap perbuatan tidak menyenangkan dan pelecehan. 

•Akomodasi pekerja dikunci pada malam hari: Hilangkan semua 
hambatan terhadap kebebasan seseorang untuk bergerak atau 
beraktifitas di luar areal kerja. 

Laporkan pada pihak berwenang jika menemukan indikasi yang jelas 
tentang keberadaan pekerja paksa dan terikat hutang,

Penahanan dan penyimpanan dokumen?

•  Jika pekerja tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena mereka 
tidak boleh mengakses dokumennya, maka hal ini menjadi indikasi 
kuat adanya pekerja paksa. 

• Semua dokumen harus dikembalikan kepada pekerja.

•  Skema penyimpanan dokumen yang bersifat sukarela dapat 
diperkenalkan pada pekerja. Meski demikian, pekerja harus bisa 
mengaksesnya dalam 24 jam. 

•  Catatan persetujuan pekerja untuk mengikuti skema penyimpanan 
tersebut juga harus terdokumentaiskan. 

Mempekerjakan Pekerja Migran

Resiko pada pekerja migran semakin 
meningkat untuk menjadi korban pekerja 
paksa dan terikat hutang. Untuk mengatasi 
resiko ini, perusahaan atau agen perekrutan 
harus:

•  menghormati peraturan di Negara asal dan 
Negara tujuan

•  memberikan arahan terkait ketentuan kerja 
sebelum pekerja berangkat ke Negara 
tujuan

•  memastikan pekerja migran 
menandatangani kontrak sebelum 
keberangkatan

•  memastikan pekerja memahami dan 
menyetujui besaran biaya, simpanan 
jaminan, uang muka atau pinjaman sebelum 
keberangkatan. 

Sumber dan Informasi Tambahan

• Konvensi ILO Pekerja Paksa 
• Indikator Pekerja Paksa ILO  
• Contoh – kebijakan terkait penggunaan 
pekerja 
• Contoh – kontrak kerja 
• Contoh- pencatatan pekerja 
• Contoh – daftar hadir 
• Contoh- slip gaji 
• Contoh – pernyataan persetujuan atas 
skema penyimpanan 
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