
BAB II 

PELANGGARAN HAM TERHADAP PEKERJA PABRIK GARMEN 

KAMBOJA 

Pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Kamboja sudah menjadi isu yang 

sudah lama terjadi. Terutama pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja pabrik. 

Hal ini menjadi masalah karena sebagian besar hidup masyarakat Kamboja berada di 

tangan pabrik garmen. Perusahaan fesyen H&M mendominasi pabrik-pabrik garmen 

yang ada di Kamboja. Namun, pekerjaan ini tidak menjadikan masyarakat terutama 

pekerja menjadi hidup sejahtera karena berbagai macam pelanggaran dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Meskipun Pemerintah Kamboja dan ILO telah memberikan 

hukum yang seharusnya ditaati oleh pemasok-pemasok perusahaan yang berada di 

Kamboja, namun tetap saja banyak pelanggaran yang terus terjadi.  

 Bab ini akan membahas mengenai regulasi yang telah dibentuk untuk 

mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi (Regulasi dari ILO, Pemerintah 

Kamboja, dan Kode Etik H&M), kemudian menjelaskan mengenai apa saja 

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di pabrik garmen di Kamboja, dan juga 

menjelaskan mengenai perusahaan H&M itu sendiri. 

II.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Perusahaan H&M di Kamboja 

 H&M merupakan perusahaan garmen terbesar yang menguasai pabrik-pabrik 

garmen terbanyak di Kamboja yang mana memiliki 80 pemasok perusahaan 

(Karnstrand 2015). Dengan besarnya perusahaan, idealnya pekerja yang bekerja 

dibawah perusahaan tersebut tentunya akan merasakan kesejahteraan yang semakin 

meningkat karena kesuksesan dari perusahaan tersebut. Namun, pekerja-pekerja 

garmen yang bekerja untuk perusahaan H&M mengalami hal yang berbanding terbalik 

dengan apa yang diharapkan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang didapat para 

pekerja di pabrik garmen pensuplai perusahaan H&M di Kamboja. Tidak mendapatkan 

jaminan kesehatan, mengenai jam kerja, bekerja lembur secara paksa tanpa 



mendapatkan upah, atau tidak diberi upah sesuai dengan perjanjian awal yang sudah 

disepakati, diksriminasi wanita, dan jaminan kehamilan. 

II.1.1. Pelanggaran Kontrak Kerja 

 Sebelum mendaftarkan diri di dalam pabrik di sebuah perusahaan, pekerja 

diberikan pilihan kontrak kerja yang akan mempengaruhi lamanya pekerja bekerja 

diperusahaan tersebut, yang biasa dinamakan sebagai kontrak kerja. Di Kamboja, 

kontrak kerja telah diatur oleh Pemerintah Kamboja dan terdapat dua jenis kontrak 

kerja, Fixed-Duration Contract (FDC) dan Unlimited Duration Contract (UDC). 

Terdapat beberapa perbedaan dari kedua kontrak kerja tersebut. FDC memiliki jangka 

waktu bekerja yang telah disepakati dan telah ditentukan. Kontrak kerja yang 

disepakati tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kontrak kerja dapat diperbaharui selama masa 

kerja tersebut habis. Apabila pekerja diberhentikan sebelum kesepakatan yang 

ditentukan, maka pekerja berhak mendapatkan upah yang sama dengan upah yang akan 

diterimanya hingga kontrak kerja yang disepakati diawal selesai.   

 UDC dapat diberhentikan sesuka hati oleh majikan atau karyawan, tetapi 

tunduk pada periode pemberitahuan tertentu berdasarkan lamanya waktu karyawan 

bekerja. Selama periode pemberitahuan yang ditentukan ini, pekerja berhak atas dua 

hari cuti per minggu, dengan pembayaran penuh, untuk mencari pekerjaan baru. Jika 

UDC diakhiri tanpa pemberitahuan dalam periode pemberitahuan tertentu, karyawan 

berhak untuk menerima upah dan tunjangan sama dengan yang akan mereka terima 

selama periode pemberitahuan. UDC berbeda dari FDC karena secara mendasar 

melindungi karyawan terhadap pengangguran dengan menyediakan transisi yang 

didukung untuk pekerjaan alternatif. 

 Pelanggaran yang terjadi atas ketidakpatuhan perusahaan disini adalah saat 

pekerja memilih untuk menggunakan FDC tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang 

menjadi kesepakatan awal. Pekerja FDC kurang dilindungi oleh hukum daripada 

pekerja UDC, mengenai penghentian kontrak kerja dan hak atas imbalan kerja. Sejak 



2011, BFC juga secara konsisten menemukan bahwa hampir sepertiga dari semua 

pabrik di setiap periode survei menggunakan FDC untuk menghindari membayar 

tunjangan kehamilan dan tunjangan senioritas (BFC 2014 dalam Asian Floor Wage 

Alliance 2015). Perusahaan pun juga menggunakan ancaman untuk tidak akan 

memperbaharui kontrak kerjanya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan untuk 

menekan pekerja ke dalam waktu lembur yang dilakukan secara paksa (CCHR 2014). 

Beberapa pekerja di perusahaan H&M tidak diberikan pilihan kontrak kerja FDC atau 

UDC dan langsung menggunakan kontrak kerja FDC yang mana perusahaan akan lebih 

mudah melakukan pelanggaran seperti tidak diberikan upah kerja yang sesuai dengan 

kontrak kerja, dan pemberhentian pekerjaan secara paksa.  

II.1.2. Exploitasi Jam Kerja dan Pemotongan Gaji 

 Bekerja lembur secara berlebihan merupakan sebuah hal yang lumrah 

dilakukan di pabrik-pabrik garmen di Kamboja. Meskipun UU Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa lembur harus selalu secara sukarela dan tidak pernah melebihi 48 

jam per minggu, penelitian menunjukkan bahwa hal ini sangat sering tidak dipenuhi. 

Sebanyak 94%, hampir semua, pabrik-pabrik yang dipantau oleh Better Factories 

Cambodia antara Mei 2013 dan April 2014 melanggar peraturan tentang lembur. Satu 

dari tiga pabrik juga melakukan kerja paksa dan lembur berlebihan pada hari Minggu, 

yang mengakibatkan hari kerja tanpa hari yang diharuskan secara hukum yaitu 

beristirahat. Pangsa pabrik yang melanggar hak ini semakin lama semakin meningkat. 

Siapa pun yang tidak bekerja lembur akan dipecat dan kontrak pekerjaannya akan 

diakhiri secara paksa. Hampir semua pekerja garmen di Kamboja bekerja selama 48 di 

tiap minggunya dan tidak pernah merasakan istirahat yang cukup dan hal ini 

menyebabkan pekerja mengalami kelelahan, dehidrasi yang cukup parah dan jatuh 

sakit. 

Kamboja sering kali dipandang sebagai model dari industri global, karena 

kebanyakan garmen-garmen yang ada di Kamboja diawasi langsung oleh ILO. Namun, 



tetap saja hal ini tidak dapat mengurangi kemungkinan pekerja untuk diperlakukan 

secara adil dan sejahtera. Pada 2013, upah minimum di Kamboja adalah sekitar $ 80 

per bulan, meskipun komisi pemerintah telah menetapkan bahwa “upah layak” di 

sektor garmen harus sekitar $ 157- $ 177 (Welsh 2015). Dari wawancara yang 

dilakukan oleh Human Right Watch, banyak ancaman-ancaman yang diberikan 

manajer pabrik garmen kepada para pekerja yang menolak untuk melakukan kerja 

lembur dengan cara melakukan pemecatan secara paksa, tidak diberikan gaji sesuai 

dengan yang seharusnya, bahkan tidak diberikan gaji sama sekali dan pada November 

2013, sebuah pabrik memecat 40 pekerja karena menolak lembur sampai jam 9 malam 

(HRW 2015). Dibawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan tentang rata-rata gaji 

pekerja di tahun 2015  

  Tabel II.1. Rata-rata Upah Perbulan Pemasok H&M di Kamboja dalam USD th. 2015 

   Diolah dari: Asia Floor Wage Alliance, 2015 

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah gaji yang diberikan di tiap-tiap pemasok 

memiliki jumlah yang berbeda namun tidak memiliki perbedaan yang cukup banyak. 

Di tahun 2015, upah minimum yang ditetapkan di undang undang Kamboja adalah 

Jenis 

Pemasok 

Upah Dasar Gaji 

Lembur 

Gaji Libur 

& Minggu 

Bonus Rata-rata 

Total Gaji 

Gladpeer 

(gold) 
128 20.03 - 24 172.03 

Perfect 

(gold) 
128 15.64 - 26.38 170.02 

M&V 

International 

(gold) 

Pekerja dibayar 

dengan upah per 

satuan rata-rata 

USD 6,87 / hari 

18.22 19.7 32.67 219.11 

Eastex 

(platinum) 
126.33 31.66 38.42 24.96 221.38 

Seduno 

(platinum) 
124.06 23.08 23.08 23.55 171.68 

Vanco 

(platinum) 
128 15.80 15.8 29.80 173.60 



$140 perbulannya (Asia Floor Wage Alliance 2015), padahal apabila dilihat dari tabel 

diatas, upah dasar yang diberikan adalah sekitar $124-128 per bulannya. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari, rata-rata total gaji yang dibutuhkan pekerja 

seharusnya sebesar $230 per bulannya (termasuk gaji minimum, transportasi, 

kehadiran, bonus kesehatan dan senioritas) (Mcmullen 2015). Sedangkan rata-rata gaji 

tiap bulannya yang diberikan oleh pemasok-pemasok H&M jenis apapun belum sampai 

menyentuh rata-rata gaji yang seharusnya diberikan kepada para pekerja di Kamboja.  

II.1.3. Pekerja yang Sakit, Tempat Kerja yang Kurang Layak 

Pekerja pabrik garmen di Kamboja memiliki permasalahan lainnya terkait 

kesehatannya. Kamboja mengalami pingsan massal di pabrik-pabrik garmen. Pada 

Agustus 2015, hampir 400 pekerja pingsan di empat pabrik di Kamboja. Pada 2 Juli 

saja, 38 pekerja kehilangan kesadaran di sebuah pabrik di Phnom Penh. Pada 2014, 

Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa lebih dari 1.800 pekerja ambruk di 24 

pabrik (cleanclothes.org). Kejadian ini berhubungan dengan perilaku perusahaan 

terhadap para pekerja yang memaksa pekerja untuk bekerja selama mungkin tanpa 

adanya istirahat. Kekurangan gizi akibat upah yang rendah, peningkatan jam kerja yang 

mengakibatkan turunnya stamina dalam bekerja dan target yang tinggi untuk 

diselesaikan dalam sehari juga merupakan penyebab pekerja mengalami pingsan. 

Laporan-laporan dari Human Rights Watch (2015) menunjukkan bahwa kemungkinan 

untuk beristirahat selama hari kerja sangat terbatas sehingga para pekerja terkadang 

bekerja seharian penuh tanpa menggunakan kamar kecil. Padahal istirahat merupakan 

hal yang sangat penting dan apabila seseorang dipaksa untuk tidak buang air kecil 

selama sehari, maka akan berakibat fatal bagi kesehatannya sendiri. Human Rights 

Watch mengutip seorang pekerja 

“Workers are not allowed to go to the toilet. Sometimes they don’t even 

allow us to drink water. And I am scared so I don’t take a break. If I 

take a break then clothes will pile up on my desk. Depending on the 



design, I will have 30 or 50 pieces of clothing piled on my desk within 

five minutes. And then the manager will see it and say I am not a fast 

worker. They will point to the others who have not taken breaks and 

say: “If they have two hands and two legs and can sit here and work, 

why can’t you?” (Human Rights Watch 2015). 

Di tahun 2011, pekerja juga mengalami pingsan dengan jumlah yang cukup 

besar. Hampir 300 pekerja  di perusahaan H&M yang bekerja di pemasok M&V 

Internasional mengalami pingsan, dan 2 hari kemudian 284 pekerja kembali 

mengalami pingsan (McPherson 2011). Menurut laporan oleh pemerintah Kamboja, 

pada tahun 2015 1.806 pekerja pingsan di garmen (Kunthear 2016). Jumlah angka 

pekerja yang mengalami pingsan di tahun 2015 ini menandai peningkatan 109% dalam 

jumlah orang yang pingsan di 2013 (David 2015). Hal ini menunjukkan ketidak 

pedulian perusahaan kepada pekerjanya yang menyebabkan pekerja banyak yang 

mengalami pingsan.  

Kondisi kerja di pabrik garmen dan dampaknya terhadap kesehatan pekerja 

garmen adalah kekhawatiran yang menekan dalam industri garmen di Kamboja. 

Terdapat laporan yang menjelaskan mengenai kondisi kerja di pabrik garmen di 

Kamboja, laporan ini berasal dari BFC Thirtieth (November 2012 hingga April 2013) 

yang mana melaporkan masalah kesehatan dan keselamatan yang signifikan. Diambil 

dari Asian Wage Floor Alliance, 15% dari pabrik-pabrik yang dipantau menjaga pintu 

darurat terkunci selama jam kerja, menempatkan pekerja pada risiko kematian jika 

terjadi kebakaran. 45% gagal melakukan latihan pemadaman darurat setiap enam bulan 

dan 53% telah menghalangi jalur akses (CCHR 2014). Terdapat pula lingkungan kerja 

yang buruk yang berakibat bagi kesehatan para pekerja. Kondisi yang dirasakan para 

pekerja saat mereka melakukan pekerjaannya digambarkan sebagai “lembab dan panas, 

berisik, kurang penerangan, dan langkanya ventilasi udara, penggunaan bahan kimia 

yang tidak terkontrol dan tidak terinformasi, debu berlebihan, kurangnya diberikan 



sosialisasi terkait pencegahan dan sedikit ketersediaan alat pelindung diri." (Asia Floor 

Wage Alliance 2015).  

Kondisi ini, mereka laporkan, diperparah oleh tingkat kemiskinan: Para pekerja 

perempuan dipaksa untuk mendasarkan nutrisi mereka pada makanan dengan 

kandungan kalori yang sangat tidak memadai, banyak jam kerja lembur yang 

menjadikan hal ini sebagai sebuah kewajiban, sehingga memperburuk paparan kronis 

terhadap bahaya lingkungan (Barria 2014 dalam Asia Floor Wage Alliance 2015). 

Karena paparan suhu tinggi dan tingkat zat kimia yang tinggi, diperparah oleh sistem 

ventilasi yang buruk dan nutrisi di kalangan pekerja, yaitu pingsan massal yang dialami 

oleh para pekerja, yang sayangnya, merupakan sebuah hal yang biasa bagi para pekerja 

di pabrik garmen Kamboja.  

II.2. Regulasi ILO terkait Hak Pekerja 

 Pemerintah Kamboja telah meratifikasi perjanjian yang telah dibentuk oleh ILO 

terkait aturan mengenai perlakuan terhadap pekerja yang seharusnya harus dipatuhi 

oleh seluruh perusahaan yang terdapat di Kamboja, tanpa terkecuali. Dilihat melalui 

data yang terdapat dalam situs resmi ILO (www.ilo.org) terdapat beberapa pasal-pasal 

yang sudah diratifikasi oleh Kamboja, diantaranya yaitu: 

a. Konvensi Pekerja Paksa nomor 29 tahun 1930 yang telah diratifikasi oleh 

Kamboja pada 24 Februari 1969. 

b. Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 

Berorganisasi nomor 87 tahun 1948 yang telah diratifikasi oleh Kamboja pada 

23 Agustus 1999. 

c. Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama nomor 

98 tahun 1949 yang telah diratifikasi oleh Kamboja pada 23 Agustus 1999. 

d. Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa nomor 105 tahun 1957 yang telah 

diratifikasi oleh Kamboja pada 23 Agustus 1999 



e. Konvensi tentang Remunirasi Setara nomor 100 tahun 1951 yang telah 

diratifikasi oleh Kamboja pada 23 Agustus 1999. 

f. Konvensi tentang Diskiriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) nomor 111 tahun 1958 

yang telah diratifikasi oleh Kamboja pada 23 Agustus 1999. 

g. Konvensi tentang Minimal Usia nomor 138 tahun 1973 yang telah diratifikasi 

oleh Kamboja pada 23 Agustus 1999. 

h. Konvensi tentang Bentuk-Bentuk Terburuk dari Pekerja Anak nomor 182 tahun 

1999 yang telah diratifikasi oleh Kamboja pada 14 Maret 2006. 

i. Konvensi tentang Kebijakan Ketenagakerjaan nomor 122 tahun 1964 yang 

telah diratifikasi oleh Kamboja pada 28 September 1971. 

j. Konvensi tentang Kerja Malam untuk Pekerja yang Masih Muda (Industri) 

nomor 6 tahun 1919 yang telah diratifikasi oleh Kamboja pada 24 Februari 

1969. 

k. Konvensi White Lead (Painting) nomor 13 tahun 1921 yang telah diratifikasi 

oleh Kamboja pada 24 Februari 1969. 

l. Konvensi tentang Administrasi perburuhan nomor 150 tahun 1978 yang telah 

diratifikasi oleh Kamboja pada 23 Februari 1969. 

Konvensi-konvensi diatas telah menjelaskan mengenai bagaimana pekerja seharusnya 

diperlakukan. Hal ini pun telah disepakati dan ditanda tangani oleh pemerintah 

Kamboja itu sendiri sehingga tentu saja perusahaan baik itu dari dalam negeri maupun 

dari luar negeri harus dan wajib menaati segala regulasi yang telah dibentuk untuk 

mensejahterakan para pekerja di Kamboja, mengingat mata pencaharian masyarakat 

Kamboja sebagian besar bergantung kepada pabrik-pabrik terutama yang bergerak 

dibidang industri garmen. Kemudian, bukan hanya ILO, pemerintah Kamboja pun turut 

membentuk hukum-hukum yang berlaku yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang 

seharusnya didapatkan dan bagaimana idealnya sebuah pabrik memperlakukan 

pekerja-pekerjanya agar dapat hidup sejahtera. 



II.3. Regulasi Pemerintah Kamboja tentang Hak Pekerja 

 Pemerintah Kamboja bersama-sama dengan ILO bekerjasama untuk 

membentuk sebuah panduan mengenai hukum yang perlu ditegakkan terkait pekerja 

secara khusus adalah pekerja yang bekerja di indusrti garmen. Hukum ini dibentuk 

pada tahun 2005 oleh Pemerintah Kamboja beserta ILO dan BFC, yang mana kemudian 

direvisi pada tahun 2013. Regulasi yang diberikan dan yang dijadikan panduan 

pemerintah Kamboja untuk mengatur perusahaan-perusahaan dalam ataupun luar 

negeri ini mengatur mengenai jam kerja, gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan 

melahirkan, tunjangan liburan, keadaan pabrik yang seharusnya dan masih banyak lagi. 

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan Guide to the 

Cambodian Labour Law for the Garment Industry (2013). 

a. Kontrak jam kerja (FDC dan UDC) 

Dikatakan sebagai FDC apabila tertulis, kontrak tidak lebih dari 2 tahun, 

memiliki tanggal mulai dan berakhirnya kerja yang jelas. Apabila tidak ada 

ketentuan diatas maka pekerja akan dimasukkan kedalam kontrak jam kerja 

UDC.  

b. Gaji minimal  

Perusahaan harus membayar semua pekerja yang bekerja full-time sesuai 

dengan gaji yang telah ditentukan. Gaji minimal yang dibayarkan berdasarkan 

jenis pekerjanya. Terdapat 3 jenis pekerja yaitu pekerja magang yang mana 

minimal gajinya adalah $30/bulan; masa percobaan kerja yang mana 

mendapatkan minimal gaji sebesar $75/bulan; dan pekerja tetap dengan gaji 

minimal $80/bulan. Gaji ini harus dibayarkan tiap bulannya  

c. Bonus senioritas 

Bonus senioritas merupakan bonus upah yang diberikan kepada para pekerja 

yang telah bekerja selama minimal 1 tahun di perusahaan tersebut. Bonus ini 

diberikan pada akhir tahun yaitu sering disebut dengan gaji ke-13. Bonus 

senioritas ini wajib diberikan kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan. 



d. Jam kerja 

Jam kerja normal para pekerja seharusnya tidak lebih dari 8 jam per harinya 

atau selama 48 jam per minggu. Kemudian, pekerja wajib mendapatkan hari 

libur setidaknya selama 24 jam yang mana biasanya digunakan pada hari 

minggu. Apabila pekerja mendapatkan giliran kerja malam, maka jam yang 

seharusnya dilakukan pada pukul 22.00 hingga pukul 05.00. 

e. Jam kerja lembur 

Kerja lembur boleh dilakukan apabila terdapat sesuatu yang mendesak dan 

bekerja lembur merupakan sebuah hal yang sukarela sehingga pekerja tidak 

harus melakukan lembur, dan bekerja lembur ini memiliki batas waktu selama 

maksimal 2 jam. Pekerja yang memutuskan untuk melakukan lembur harus 

mendapatkan bayaran. Kerja lembur dapat dilakukan di waktu kapan saja yang 

bukan merupakan jam kerjanya. 

f. Tunjangan 

Setiap pekerja pabrik garmen perlu mendapatkan tunjangan hari libur, 

tunjangan cuti bulanan, yang mana tiap bulan pekerja mendapatkan jatah cuti; 

cuti karena sakit. Apabila pekerja tidak masuk karena sakit selama 6 bulan, 

maka pekerja tersebut akan diberhentikan; cuti karena hari special seperti 

menikah, keluarganya meninggal atau jatuh sakit; dan cuti karena kehamilan 

dimana pekerja diberikan cuti selama 3 bulan untuk mengurus kegiatan yang 

berhubungan dengan kehamilannya. Semua cuti yang dijelaskan diatas wajib 

mendapatkan tunjangan dari perusahaan. 

g. Keamanan pabrik dan kesehatan pekerja 

Dalam sebuah pabrik garmen di Kamboja, harus memiliki beberapa syarat dan 

ketentuan agar menjadi sebuah pabrik yang memiliki tempat kerja yang layak 

digunakan. Diantaranya adalah pabrik yang mudah diakses dan memiliki 

ventilasi udara yang cukup agar suhu didalam ruangan pabrik tidak terlalu 

panas dan perusahaan harus memiliki thermometer untuk dapat mengecek suhu 

ruangan. 



Pabrik yang memiliki tempat khusus untuk wanita mengingat sebagian besar 

pekerjanya adalah wanita dan wanita yang sedang hamil tidak diperbolehkan 

untuk mengangkat beban yang lebih dari 5 kg.  

Dalam pabrik juga harus memiliki ruang kesehatan dengan alat-alat kesehatan 

yang memadai dan lengkap.  

Toilet yang layak digunakan juga harus ada dan disediakan sesuai dengan 

banyaknya pekerja yang bekerja di pabrik garmen tersebut. Berikut merupakan 

tabel jumlah toilet yang layak berdasarkan jumlah pekerja 

            Tabel II.2. Jumlah toilet berdasarkan jumlah pekerja 

Jumlah Pekerja Jumlah toilet yang harus ada 

1-15 1 

16-35 2 

36-55 3 

56-80 4 

81-110 5 

111-150 6 

151-1000 Tambahkan 1 per 50 orang 

Lebih dari 1000 Tambahkan 1 per 70 orang 

Sumber: diolah dari Guide to the Cambodian Labour Law for the Garment Industry 2013 

Idealnya dalam sebuah pabrik harus memiliki jumlah toilet sebanyak yang telah 

disebutkan diatas sehingga dapat mempermudah pekerja.  

Perusahaan harus menyediakan air minum yang cukup aman bagi karyawan 

yang bekerja di perusahaan mereka. Air minum harus dimasukkan ke dalam 

wadah bersih dengan tutup tertutup dan keran. Perusahaan juga harus 

menyediakan cangkir yang bersih dan higienis untuk air minum. 



II.4. Kode Etik Perusahaan H&M terkait Pekerja Pabrik 

 Perusahaan H&M tentu saja memiliki regulasi-regulasi tersendiri mengenai 

bagaimana pekerja seharusnya diperlakukan dalam perusahaan dan juga pemasok-

pemasok yang bekerja untuk menghasilkan pakaian yang akan dipasarkan di ranah 

internasional. Dalam Kode Etik perusahaan H&M ini sendiri sebenarnya juga sudah 

dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus ditaati dan mana saja yang tidak 

melanggar hukum. Regulasi ini juga berdasarkan pada perjanjian hukum yang telah 

dibentuk oleh ILO yang mana diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan Hukum 

Aturan umum yang diterapkan oleh H&M adalah bahwa semua pemasok dan 

mitra bisnisnya harus mengikuti hukum nasional di negara-negara tempat 

mereka beroperasi. Namun apabila terdapat persyaratan dalam pedoman ini 

yang bertentangan dengan hukum nasional di negara atau wilayah mana pun, 

hukum harus selalu diutamakan.  

b. Kesehatan dan Keamanan Lingkungan Kerja 

Keamanan bangunan merupakan hal yang menjadi sebuah prioritas paling 

utama dalam sebuah perusahaan yang diberikan kepada pemasok-pemasoknya. 

Pintu emergency harus selalu terbuka dan tidak terhalangi oleh apapun. 

Perusahaan harus bekerja secara proaktif untuk menghindari kecelakaan yang 

menyebabkan kerugian bagi karyawan di tempat kerja.  

c. Perlakuan terhadap Pekerja 

Perusahaan H&M tidak menerima atau menggunakan segala bentuk kerja paksa 

atau terikat dan tidak menerima penggunaan kerja penjara atau tenaga kerja 

ilegal dalam produksi barang atau jasa untuk H&M. (berdasarkan Konvensi 

ILO nomor 29 dan 105). Semua pekerja harus diperlakukan setara dan dengan 

rasa hormat dan semua pekerja tidak ada yang boleh merasakan diskriminasi 

atas hal apapun di tempat kerja.  

 



d. Gaji Pekerja 

Gaji harus dibayar secara teratur, tepat waktu, dan harus mencerminkan 

pengalaman, kualifikasi, dan kinerja karyawan. Persyaratan minimum H&M 

adalah bahwa majikan harus membayar setidaknya gaji minimum sesuai 

undang-undang, gaji industri yang berlaku atau gaji dinegosiasikan dalam 

kesepakatan bersama, mana yang lebih tinggi. Semua jenis lain dari tunjangan 

dan kompensasi yang diwajibkan secara hukum harus dibayarkan. 

e. Jam Kerja 

Jam kerja biasa tidak boleh melebihi batas legal dan tidak boleh melebihi 48 

jam per minggu. Jam lembur tidak boleh melebihi jumlah yang diizinkan oleh 

hukum negara. Pekerjaan lembur harus selalu bersifat sukarela. Karyawan 

berhak atas setidaknya satu hari libur dalam setiap periode tujuh hari. 

II.5. Gambaran Umum Tentang Perusahaan H&M 

Hennes & Mauritz (H&M) merupakan sebuah perusahaan multinasional yang 

bergerak di bidang fesyen, berasal dari Swedia dan berdiri sejak tahun 1947. 

Perusahaan ini telah menjadi brand yang tersebar hampir disetiap negara yang mana 

memiliki 4460 toko cabang di 53 negara dunia, hal ini menjadikan H&M sebagai 

perusahaan dengan pendapatan terbanyak kedua setelah Louis Vuitton 

(www.businessoffashion.com). Dengan banyaknya anak perusahaan di berbagai 

negara di dunia, mencerminkan kesusksesan perusahaan H&M yang semakin 

meningkat. H&M merupakan perusahaan peritel pakaian yang memimpin perusahaan 

fesyen diseluruh dunia. Yang mana pada kenyataannya perusahaan ini membuka 400 

toko baru per tahunnya, dan pertumbuhan yang paling pesat untuk perusahaan H&M 

saat ini ada di negara China dan juga Amerika Serikat. (www.thebalancesmb.com).  

II.5.1. Membentuk Program “Fair Living Wage” 

  H&M memiliki program yang disebut dengan “Fair Living Wage”. Program 

ini dibentuk pada tahun 2013 di Kamboja yang mana dibantu dan berkolaborasi dengan 



dengan ILO, SIDA dan IF Metall (about.hm.com). Apa yang akan dilakukan H&M 

selanjutnya setelah membentuk program ini? Program “Fair Living Wage” 

merupakan sebuah ambisi dan keinginan perusahaan H&M untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja di pemasok-pemasok di 

seluruh negara di dunia, dimana Kamboja merupakan salah satunya. Menurut 

penjelasan dari situs resmi H&M dikatakan bahwa perusahaan akan memberikan 

upah hidup yang adil sebagai salah satu yang memenuhi kebutuhan dasar pekerja 

dan keluarga mereka serta memberikan penghasilan tambahan pada para 

pekerjanya dan upah yang layak harus direvisi setiap tahun, dan dinegosiasikan 

secara teratur (sustainability.hm.com).  

 Dalam proyek Hubungan Industrial di Kamboja, H&M bekerja bersama 

dengan ILO, SIDA dan serikat dagang Swedia IF Metall untuk memperkuat 

hubungan industrial di industri tekstil (about.hm.com). Hal ini bertujuan untuk 

memberikan peluang yang lebih besar kepada para pekerja untuk dapat 

bernegosiasi dengan perusahaan terkait hak dan juga kewajibannya secara kolektif. 

Program ini juga bertujuan untuk dapat menyelesaikan segala jenis konflik yang 

terjadi dan menyelesikannya dengan cara damai dan menggunakan iktikad baik dan 

juga untuk dapat meningkatkan kondisi kerja misalnya dengan memberikan gaji 

yang sesuai dan adil. Metode “Fair Living Wage” ini rencananya akan diluncurkan 

ke semua pemasok strategis pada tahun 2018.  

Kehidupan pekerja setelah adanya program yang dibentuk tahun 2013 ini 

kemudian belum menghasilkan sesuatu yang cukup mengubah keadaan pekerja dan 

belum memberikan kesejahteraan yang diharapkan para pekerja terhadap 

kehidupannya. Lebih dari empat tahun setelah H&M membentuk program ini, 

ratusan ribu pekerja yang memproduksi pakaian H&M masih belum menerima 

upah layak (cleanclothes.org).  

 


