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PENDAHULUAN 

 

Pertanian berkelanjutan secara intrinsik terkait dengan mata pencaharian jutaan petani, 

keluarga, dan komunitas mereka. Untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan, 

standar Rainforest Alliance menetapkan persyaratan yang terkait dengan hak-hak pekerja, 

upah layak, kondisi hidup dan kerja yang layak, dan dukungan untuk masyarakat lokal. 

Persyaratan ini selaras dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi 

Manusia (UNGPs), Pedoman OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung 

Jawab, konvensi-konvensi ILO yang relevan, dan konsep-konsep dari banyak pemangku 

kepentingan lainnya seperti upah layak, dikembangkan dengan koordinasi Global Living 

Wage Coalition. 

 

Tidak ada tempat di pertanian Bersertifikat Rainforest Alliance untuk pelanggaran hak asasi 

manusia seperti diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak, dan pelecehan dan kekerasan di 

tempat kerja. Kami berkomitmen untuk melibatkan dan bekerja dengan para pemangku 

kepentingan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak 

terjadi. Pengalaman kami selama bertahun-tahun, dan pengalaman beberapa organisasi 

HAM terkemuka, telah menunjukkan bahwa tidak cukup dengan hanya melarang 

pelanggaran HAM untuk mendorong peningkatan berkelanjutan bagi pekerja. Pendekatan 

seperti ini mendorong praktik-praktik pelanggaran HAM secara tersembunyi sehingga lebih 

sulit terdeteksi oleh auditor dan bagi pemegang sertifikat untuk mencegah dan memitigasi. 

 

Itulah sebabnya standar baru kami mengadopsi model mengkaji dan menangani (‘assess 

and address’ (A&A)), sesuai dengan fokus UNGP pada uji kelayakan hak asasi manusia, 

pengembangan kapasitas, dan peningkatan berkelanjutan. Kami akan meminta Pemegang 

Sertifikat kami untuk berkomitmen mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati 

standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Namun, kami menyadari 

tingginya risiko pelanggaran ketenagakerjaan tertentu dalam rantai pasokan pertanian, 

dan oleh karena itu kami akan meminta produsen dan kelompok produsen untuk 

berkomitmen pada peningkatan yang berkesinambungan, menerapkan pengkajian risiko 

dan sistem mitigasi yang ketat, dan mengambil tindakan segera pada setiap kasus 

diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak, dan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. 

Banyak perusahaan terkemuka telah mengadopsi pendekatan seperti itu dalam rantai 

pasokan global mereka. Model ini melampaui pendekatan larangan yang kurang mampu 

untuk benar-benar mendorong perubahan jangka panjang. Pendekatan ini dijabarkan lebih 

lanjut dalam kriteria 3.1. 

PENDEKATAN MENGKAJI DAN MENANGANI SECARA UMUM 

Pendekatan Mengkaji dan Menangani adalah metodologi bertahap dan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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1.Berkomitmen dan Berkomunikasi 
 

Tujuan: 

Akuntabilitas dengan tujuan yang jelas untuk mengkaji dan menangani masalah diskriminasi, 

pekerja paksa, pekerja anak, dan pelecehan / kekerasan di tempat kerja; di antara semua 

anggota manajemen pertanian / kelompok terdapat kesadaran dan pemahaman yang 

baik tentang isu-isu ini. 

 

Petunjuk Umum: 
Untuk konteks petani kecil, minimal satu anggota pengurus kelompok harus ditunjuk untuk 

peran ini. Untuk pertanian menengah dan besar, komite yang terdiri dari beberapa orang 

harus ditunjuk; dan sangat dianjurkan untuk memastikan setidaknya ada satu perempuan 

dalam komite tersebut. 

Orang atau komite yang bertanggung jawab harus kompeten, memiliki pengetahuan 

tentang topik ini, dan dapat diterima dan dipercaya oleh anggota kelompok (pertanian 

kecil) dan pekerja (petani kecil dan pertanian menengah / besar). Orang / komite ini harus 

dapat berbicara bahasa lokal dan mengetahui norma-norma dan nilai-nilai lokal. 

 

kompetensi ditunjukkan dengan adanya kualifikasi formal, dan / atau sertifikat pelatihan, 

dan / atau pengalaman yang telah terbukti. 

 

Rainforest Alliance akan menyediakan materi pelatihan untuk memandu proses 

peningkatan kesadaran ini, yang mencakup konsep dasar tentang pekerja anak, kerja 

paksa, dan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja; kebijakan dan prosedur untuk 

mencegah dan menangani masalah ini di pertanian; dan praktik-praktik terbaik. 

 

2. Mitigasi Risiko 
 

Tujuan: 

Manajemen pertanian/kelompok telah memiliki rencana mitigasi risiko tertentu berdasarkan 

pengetahuan Rainforest Alliance tentang risiko di negara/sektor itu dan implementasi 

Pemegang Sertifikat atas Alat Pengkajian dan Mitigasi Risiko Rainforest Alliance (lihat 

Lampiran 7). 

Berkomitmen 
dan 

berkomunikasi

Pengkajian 
Risiko

Mitigasi Risiko

Pemantauan

Remediasi
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Panduan Umum: 
Persyaratan tidak berlaku untuk petani/kelompok di mana Rainforest Alliance menemukan 

bahwa terdapat risiko yang rendah terhadap pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi dan / 

atau pelecehan di tempat kerja. 

 

Jika risiko yang ditemukan sedang atau tinggi, Pengkajian Risiko dan Alat Mitigasi akan 

menentukan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil untuk memenuhi kriteria ini, dan 

pertanian/kelompok juga akan diminta untuk melakukan pengkajian risiko yang lebih 

mendalam (kriteria) 3.1.5 dan 3.1.6) sebagai bagian dari rencana peningkatannya dan 

mengidentifikasi langkah-langkah tambahan mitigasi risiko.  

 

Semua tindakan mitigasi risiko mempertimbangkan hukum yang berlaku. 

 

Alat Pengkajian Risiko dan Mitigasi tersedia untuk ulasan publik (lihat Lampiran 7). 

 

3. Pemantauan 
 

Tujuan: 

Manajemen pertanian/kelompok telah meningkatkan kapasitas untuk memverifikasi apakah 

kegiatan mitigasi risiko efektif dalam mengurangi risiko yang teridentifikasi dan untuk 

mengidentifikasi insiden diskriminasi, pekerja paksa, pekerja anak, dan pelecehan dan 

kekerasan di tempat kerja secara berkelanjutan. Intensitas pemantauan tergantung pada 

tingkat risiko. 

 

Panduan Umum: 
Manajemen Pertanian/kelompok diharuskan menerapkan sistem pemantauan sebagai 

persyaratan Inti. Implementasi dan pengembangan yang berkelanjutan dari sistem ini akan 

dikaji dari waktu ke waktu sebagai peningkatan wajib. 

 

Rainforest Alliance akan menyediakan materi pelatihan/panduan untuk membimbing 

manajemen pertanian/kelompok dalam mengimplementasikan mekanisme pemantauan 

ini.  

 

Mekanisme ini akan memantau masalah-masalah seperti apakah kebijakan dan prosedur 

yang disyaratkan oleh standar tersedia, apakah langkah-langkah mitigasi risiko yang 

diterapkan, dan apakah langkah-langkah tersebut berdampak pada prevalensi 

pelanggaran. 

Mekanisme ini akan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data untuk mengukur 

upaya-upaya tersebut dan sejauh mana efektifitasnya. Hasil dan pembelajaran dari 

mekanisme tersebut harus dibagikan kepada orang / komite yang bertanggung jawab atas 

topik ini dan digunakan untuk menyesuaikan langkah-langkah mitigasi risiko jika diperlukan. 

 

Mekanisme pemantauan ini akan terpisah dari tetapi terkait dengan, mekanisme 

pengaduan yang disyaratkan pada kriteria 1.5. Perwakilan/komite manajemen yang 

menerapkan sistem pemantauan akan membantu menyelesaikan masalah yang muncul 

melalui mekanisme pengaduan, dan dalam memantau apakah pengaduan ditangani 

secara memadai. 

 

4. Remediasi 
 

Tujuan: 

Jika terjadi pelanggaran ketenagakerjaan, manajemen pertanian/kelompok memiliki 

panduan yang jelas tentang cara mengatasinya, untuk memastikan korban dilindungi dan 
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dijaga jika perlu, tindakan korektif telah dilaksanakan dan bahwa pelanggaran tidak terjadi 

lagi. 

 

Panduan umum: 
Protokol Remediasi Rainforest Alliance saat ini sedang dikembangkan, tetapi kerangka kerja 

awal untuk protokol ini tersedia untuk ulasan publik (lihat Lampiran 8). 

 

 

Konsekuensi untuk Aturan Sertifikasi 
 

Selama audit di bawah sistem A&A, auditor akan memverifikasi kepatuhan dengan sistem 

A&A. Jika selama audit, auditor mengidentifikasi kasus diskriminasi, pekerja paksa, pekerja 

anak, atau pelecehan / kekerasan di tempat kerja, auditor harus segera mengajukan 

protokol remediasi dan menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Investigasi akan memeriksa 

masalah-masalah seperti tingkat kelaziman, sejauh mana masalah tersebut ditemukan di 

pertanian, tingkat keparahan dampak terhadap korban, dan apakah pelanggaran 

dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan temuan ini, pertanian akan diberi kesempatan 

untuk memulihkan, mengidentifikasi akar permasalahan, dan menerapkan tindakan korektif, 

sertifikasinya ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan tambahan, atau tidak 

sertifikasinya dicabut/ tidak disertifikasi. Aturan-aturan sertifikasi (sedang dalam proses 

pengembangan) akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, dan juga akan membahas 

hal-hal seperti durasi dan frekuensi audit dan penggunaan audit yang diumumkan vs. tidak 

diumumkan. 

 

PANDUAN MASALAH KHUSUS MENGKAJI DAN MENANGANI 

Selain pedoman umum Mengkaji dan Menangani di atas, pedoman masalah khusus berikut 

ini juga berlaku: 

 

1.Diskriminasi 
 

Pendahuluan 
Rainforest Alliance menganggap diskriminasi di tempat kerja sebagai pelanggaran berat 

hak asasi manusia yang dilarang di pertanian bersertifikat RA. Untuk definisi yang tepat, 

silakan lihat bagian definisi. Poin kontrol ini juga mempertimbangkan hak kebebasan untuk 

mengekspresikan identitas budaya, asalkan tidak mengganggu kesehatan dan 

keselamatan. Pendekatan Mengkaji dan Menangani adalah berbasis risiko, yang bertujuan 

untuk menangani risiko penyalahgunaan sebelum pelanggaran dapat terjadi. Jika terdapat 

risiko, pertanian akan diberikan pelatihan dan alat untuk memitigasi risiko tersebut; di mana 

pelanggaran ditemukan - tergantung pada prevalensi, keparahan, dan apakah dilakukan 

dengan sengaja – pertanian akan diberikan pelatihan dan alat untuk meremediasi. Dengan 

mencegah dan menangani diskriminasi, Rainforest Alliance bertujuan untuk menciptakan 

tempat kerja di mana semua orang merasa dihargai. 

 

Tujuan 
Semua pekerja, karyawan, dan pelaku terkait lainnya memiliki hak dan peluang yang sama 

dan diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis 

kelamin, orientasi seksual, gender, kasta, agama, pendapat politik, ekstraksi nasional, atau 

asal sosial 

 

Panduan Umum 
Sangat penting untuk disadari bahwa diskriminasi di tempat kerja bisa memiliki banyak 

bentuk dan mungkin didasarkan pada aspek-aspek seperti: 

• Ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, jenis kelamin, kasta, agama, 

pendapat politik, ekstraksi nasional atau asal sosial;  
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• Status kebangsaan atau migrasi; 

• Status sipil; Kondisi medis; 

• Kondisi keluarga, termasuk wanita hamil dan orang tua dengan anak-anak, atau 

status lain yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang 

berlaku; 

• Keanggotaan organisasi pekerja atau menjadi penyelenggara; 

• Mengajukan pengaduan lewat mekanisme pengaduan; Peluang gender yang tidak 

sama untuk posisi manajemen; 

• Pendapat dan keyakinan politik, agama, sosial, seksual atau budaya, 

• Pandangan atau afiliasi pekerja 

Perhatian khusus harus diberikan pada hak untuk berbicara menggunakan bahasa sendiri  

dan untuk memastikan bahwa pekerja yang tidak menguasai bahasa lokal, memiliki akses 

ke informasi yang relevan dan pelatihan bahasa yang dapat diakses. 

 

Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, migran, kaum muda cenderung 

menerima diskriminasi dan tindakan harus diambil untuk memvisualisasikan dan melindungi 

mereka - pertanyaan dalam alat pengkajian risiko umum mendukung hal tersebut. 

 

Mencatat dan memantau data seperti upah, posisi-posisi manajemen, pimpinan, akses ke 

sumber daya dan manfaat lain per kelompok risiko, terutama untuk pekerja perempuan, 

sangat penting untuk mengidentifikasi dan memantau perbedaan yang dapat 

menunjukkan bahwa diskriminasi sedang terjadi. 

 

2. PEKERJA PAKSA 

Pendahuluan 
Kerja paksa dilarang pada pertanian yang tersertifikasi Rainforest Alliance (silakan lihat 

bagian Definisi untuk definisi kerja paksa Rainforest Alliance). Pendekatan Mengkaji dan 

Menangani berbasis risiko, yang bertujuan untuk menangani risiko penyalahgunaan sebelum 

pelanggaran dapat terjadi. Jika ada risiko, pertanian akan diberikan pelatihan dan alat 

untuk memitigasi risiko; di mana pelanggaran ditemukan - tergantung pada prevalensi, 

keparahan, dan apakah dilakukan dengan sengaja –pertanian akan diberikan pelatihan 

dan alat untuk meremediasi. Kami berkomitmen untuk melibatkan dan bekerja dengan para 

pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerja paksa tidak terjadi. 

 

Tujuan 
Petani, manajemen pertanian, dan pekerja dalam rantai pasokan bersertifikasi Rainforest 

Alliance memiliki pengetahuan, alat, dan sumber daya untuk secara efektif mengidentifikasi, 

memitigasi, memantau, dan meremediasi risiko kerja paksa. 

 

Panduan umum 
Lihat draf Alat Pengkajian dan Mitigasi Risiko (Lampiran 7) untuk informasi lebih lanjut dan 

untuk mengulas pendekatan yang diusulkan Rainforest Alliance untuk pengkajian dan 

mitigasi risiko tenaga kerja paksa. Lihat draft kerangka kerja Protokol Remediasi (Lampiran 8) 

untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengulas pendekatan Rainforest Alliance yang 

diusulkan untuk remediasi kerja paksa.   

 

 

3. PEKERJA ANAK 

Pendahuluan  
Rainforest Alliance menganggap pekerja anak sebagai pelanggaran berat terhadap anak 

dan hak asasi manusia. (silakan lihat bagian Definisi untuk definisi Rainforest Alliance tentang 

pekerja anak.) Pemberantasan pekerja anak di pertanian adalah langkah penting untuk 

mencapai dunia di mana pertanian berkelanjutan adalah norma, sebagaimana dinyatakan 

dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8.7. 
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Tujuan 
Menjamin penghapusan pekerja anak di semua Pertanian dan perlindungan hak-hak anak; 

hak mereka atas kesehatan dan keselamatan, dan hak mereka atas pendidikan dan 

pengembangan yang utuh. Pendekatan Mengkaji dan Menangani mensyaratkan pekerja 

anak secara khusus: pengkajian risiko pekerja anak dan untuk mencegah dan mengambil 

tindakan untuk menangani risiko menjalin kemitraan dengan masyarakat dan jika 

memungkinkan bekerja sama dengan inisiatif atau mekanisme perlindungan anak yang 

ada. 

 

Panduan Umum 
Mengatasi masalah pekerja anak adalah bagian dari kriteria inti (persyaratan untuk sertifikasi 

pertama). Pertanian berkomunikasi dan meningkatkan kesadaran, tahu perbedaan antara 

pekerjaan anak dan pekerja anak, melakukan pengkajian risiko; mengimplementasikan 

tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko pekerja anak dan mencegah pekerja 

anak; memantau kasus-kasus perburuhan anak dan remediasi kasus-kasus pekerja anak 

yang ditemukan. 

 

Berkomitmen dan Berkomunikasi 
Menangani masalah pekerja anak membutuhkan pendekatan berbasis masyarakat. Para 

pendamping pekerja anak akan bertanggung jawab untuk memimpin usaha-usaha 

pencegahan, identifikasi, dan remediasi kasus-kasus pekerja anak di tingkat komunitas. 

Pendamping pekerja anak bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan 

pekerja anak, pekerja anak berbahaya, dan perdagangan anak. Para pendamping  

pekerja anak adalah orang-orang yang dipercaya, berpengetahuan luas, dan 

berpengalaman. 

 

Pengkajian Risiko 
Untuk menentukan apakah ada risiko pekerja anak dan apakah risiko ini rendah, sedang, 

atau tinggi, alat pengkajian risiko pekerja anak harus diterapkan. Alat ini akan mencakup 

pertanyaan seperti: 

 

• Jenis-jenis pekerja anak apa yang paling mungkin terjadi dalam kelompok? 

(pekerjaan berbahaya, bekerja selama jam sekolah, pekerja rumah tangga, dll.). 

Dan di tahun berapa? Dan dalam aktivitas apa di pertanian? 

• Apakah ada daftar resmi tentang pekerjaan yang dianggap berbahaya? Apakah 

ada praktik-praktik pertanian didalamnya? 

• Apakah ada undang-undang nasional tentang pekerja anak? Apakah undang-

undang ini menetapkan usia kerja minimum? 

• Apakah ada Rencana Aksi Nasional tentang pekerja anak? Apakah ada sumber 

daya atau inisiatif yang dapat digunakan? 

• Di daerah atau komunitas mana pekerja anak paling mungkin terjadi dan 

bagaimana mengatur prioritas sumber daya? 

• Apakah ada inisiatif berbasis komunitas lokal tentang pekerja anak? Apakah 

komunitas lokal tersebut relevan dengan anggota kelompok dan dapatkah upaya 

pemantauan atau pengumpulan data mereka mendukung pekerjaan kelompok 

dalam pencegahan, identifikasi, dan remediasi pekerja anak? 

• Apakah pekerja / anggota kelompok mendapat upah / penghasilan hidup, yang 

memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, 

perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan pakaian? 

• Apakah jumlah pekerja dewasa yang tersedia cukup? 

• Apakah anggota kelompok sadar akan arti dan risiko pekerjaan anak, dan apakah 

mereka tahu untuk membedakan antara pekerjaan anak dan pekerja anak? 

• Tidak ada kasus perdagangan yang dilaporkan oleh media atau polisi selama lima 

tahun terakhir? 
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• Apakah ada sistem (pemerintah) yang menjamin pendidikan wajib dan gratis? 

• Berapa usia sekolah wajib? 

• Apakah semua anak anggota kelompok dan anak-anak pekerja usia sekolah 

bersekolah secara rutin? 

• Bagaimana infrastruktur sekolah, dan bagaimana kualitas pendidikannya? 

• Apakah ada organisasi perlindungan anak lokal yang dapat bermitra dengan 

kelompok? 

 

Mitigasi risiko 
Rainforest Alliance membutuhkan pendekatan berbasis risiko dan pengembangan yang 

berkelanjutan untuk menangani pekerja anak, yang berarti bahwa temuan-temuan 

pengkajian risiko akan menginformasikan jenis tindakan yang perlu diterapkan untuk 

menghapuskan pekerja anak. Langkah-langkah mitigasi risiko termasuk berbagi informasi 

tentang pekerjaan berbahaya dan perdagangan anak. Contoh tindakan mitigasi risiko 

adalah pertemuan masyarakat dan pelatihan tentang manfaat pendidikan dan dampak 

merugikan dari pekerja anak. Cara efektif untuk mengurangi risiko pekerja anak adalah 

dengan mendorong kehadiran di sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

Pemantauan/Pengkajian 
Tindakan yang diambil untuk mencegah, mengidentifikasi, dan meremediasi (kasus) pekerja 

anak harus didokumentasikan untuk memastikan pemantauan terhadap kemajuan menuju 

penghapusan pekerja anak. Rainforest Alliance mengharuskan menyimpan catatan 

komunikasi, pengkajian risiko, daftar pendamping pekerja anak dan cakupan komunitasnya, 

daftar anak-anak yang diidentifikasi sebagai korban pekerja anak atau berisiko pekerja 

anak; dan tindakan remediasi yang diambil (mis., tindakan untuk mendorong kehadiran di 

sekolah). 

 

Remediasi 
Rainforest Alliance akan mengembangkan protokol remediasi pekerja anak. Kegiatan 

remediasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh para pendamping pekerja anak bekerja 

sama dengan para ahli perlindungan keluarga dan anak. Jika ditemukan kasus pekerja 

anak, manajemen kelompok atau perwakilan / komite harus segera meminta protokol 

remediasi dan berupaya untuk meremediasi masalah tersebut sesuai dengan rencana 

remediasi. Contoh remediasi adalah:  

 

• Mengadakan salinan akta kelahiran kepada anak-anak sehingga mereka bisa 

bersekolah 

• Menyediakan seragam sekolah atau buku untuk anak-anak, berikut kegiatan yang 

menghasilkan penghasilan jangka panjang untuk orang tua 

• Mengatur skema tabungan, kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau fasilitas 

kredit untuk orang tua sehingga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan anak-

anak dan dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka 

• Mendukung komunitas untuk mengusulkan pengadaan atau perbaikan sekolah 

setempat. Ini dapat mencakup, misalnya, membantu anggota kelompok untuk 

menulis ke Kantor Pendidikan setempat untuk meminta sekolah didirikan di komunitas 

mereka. 

• Organisasi dan pelatihan pemuda tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang 

berusia lebih dari 18 tahun tentang aktivitas pertanian berbahaya, seperti 

penyemprotan. 

• Mempekerjakan anggota keluarga dekat atau anak, jika ada. 
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4. PELECEHAN DAN KEKERASAN KERJA 

Pendahuluan 
Pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, adalah salah satu 

pelanggaran hak asasi manusia paling buruk yang dapat terjadi di tempat kerja dan tidak 

diterima oleh Rainforest Alliance. Untuk definisi lengkap, silakan merujuk ke bagian definisi. 

Pendekatan Mengkaji dan Menangani berbasis risiko, yang bertujuan untuk menangani risiko 

sebelum pelanggaran dapat terjadi. Jika ada risiko, pengurus pertanian akan diberikan 

pelatihan dan alat untuk memitigasi; di mana pelanggaran ditemukan - tergantung pada 

prevalensi, keparahan, dan apakah dilakukan dengan sengaja –pengurus pertanian akan 

diberikan pelatihan dan alat untuk meremediasi. 

 

Tujuan 
melindungi integritas fisik dan psikologis semua pekerja dan memastikan bahwa tempat 

kerja adalah tempat yang aman bagi semua pekerja dan pelaku terkait lainnya. 

 

Panduan Umum 
Orang / komite yang bertanggung jawab atas isu-isu hak asasi manusia harus bertemu 

secara teratur dengan orang / komite yang bertanggung jawab atas isu-isu gender (Bab 

1.4, Manajemen, Gender). Ketika terjadi kasus pelecehan dan kekerasan (seksual) yang 

melibatkan perempuan, koordinasi yang erat dengan orang / komite gender harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah diambil secara terkoordinasi dan 

tepat, sesuai dengan protokol. Khusus untuk masalah pelecehan seksual, adalah penting 

bahwa orang yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah 

ini dan bagaimana menangani para korban dengan hormat, netral, dapat dipercaya dan 

dapat diakses oleh para pekerja, diutamakan orang yang bertanggungjawab adalah 

seorang perempuan dengan kemampuan bahasa setempat. 

 

Dalam pengkajian risiko, perhatian khusus akan diberikan pada kelompok rentan seperti 

perempuan, terutama perempuan yang belum menikah dan / atau sendiri, dan kaum 

muda serta kondisi tempat kerja. Langkah-langkah mitigasi risiko akan fokus pada kebijakan 

dan prosedur yang akan diterapkan, pelatihan dan peningkatan kesadaran serta 

pengkajian dan penyesuaian kondisi tempat kerja seperti jam kerja (malam), lokasi dan 

ketersediaan kamar mandi terpisah sesuai jenis kelamin, transportasi terpisah, pencahayaan, 

pintu masuk, dll.  

 

Langkah-langkah remediasi perlu berfokus pada korban dan pelaku pelecehan dan 

termasuk pemisahan korban dan pelaku, menghindari pembalasan terhadap korban, 

mendukung proses penyembuhan korban, langkah-langkah disipliner terhadap pelaku 

pelecehan mulai dari peringatan lisan dan / atau tertulis dari manajemen untuk kasus ringan 

hingga pemutusan hubungan kerja pada kasus yang parah. Hukum lokal perlu dipatuhi. 

 

Pada semua kasus, tetapi terutama pada kasus pelecehan seksual, pemberi kerja wajib 

untuk memberi tahu pengadu / korban tentang temuan investigasi, tindakan disipliner yang 

diambil terhadap pelecehan, tindakan pencegahan apa yang akan dilakukan untuk 

mencegah pelecehan(seksual) dimasa yang akan datang, dan mengusulkan tindakan 

disiplin untuk diambil jika tindakan berlanjut. 
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