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Pendahuluan 
 

Tujuan Kebijakan 
Kebijakan tentang Perekrutan dan Ketenagakerjaan yang Bertanggung Jawab terhadap 

Pekerja Migran Asing untuk Perusahaan Panasonic Group di Malaysia (selanjutnya disebut 

sebagai Kebijakan) bertujuan untuk memberikan Perusahaan Panasonic Group di Malaysia 

standar pengelolaan perekrutan dan ketenagakerjaan pekerja migran asing dengan cara 

yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.  

Kebijakan ini menjelaskan komponen utama perekrutan dan pengelolaan yang bertanggung 

jawab terhadap pekerja migran asing sesuai dengan hukum nasional di Malaysia dan di 

negara asal yang bersangkutan, serta standar internasional terkait dan praktik terbaik yang 

ada. 

Kepatuhan terhadap Kebijakan ini adalah wajib bagi Perusahaan Panasonic Group di 

Malaysia. Jika Perusahaan Panasonic Group telah mengadopsi kebijakan hak asasi 

manusia, maka kebijakan yang lebih ketat akan berlaku.   

Pedoman Perilaku Panasonic secara tegas menyatakan bahwa "kita harus menghormati 

hak asasi manusia dan melakukan yang terbaik untuk memahami, mengakui, dan 

menghormati keragaman budaya, agama, pola pikir, hukum, dan peraturan masyarakat di 

berbagai negara dan wilayah tempat kita menjalankan bisnis." Pada bulan April 2015, 

Panasonic Corporation menyempurnakan  Kode Etik dengan menetapkan Kebijakan Hak 

Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Global. 

Jika perusahaan grup mana pun merasa kesulitan untuk segera menjalankan kebijakan 

tertentu dari Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Global, maka perusahaan 

tersebut dapat mengadopsi kebijakan mereka sendiri sebagai langkah perantara. 

Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus mengadopsi Kebijakan ini di Malaysia 

sebagai langkah perantara dalam mencapai Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tenaga 

Kerja Global Panasonic. 

Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam peraturan internal Perusahaan Panasonic Group 

di Malaysia (kecuali jika Perusahaan Panasonic Group telah mengadopsi peraturan internal 

serupa) dan ke dalam kontrak dengan Mitra Bisnis dan Agen Perekrutan.  

 

Lingkup Kebijakan 
Kebijakan ini berlaku untuk perekrutan dan ketenagakerjaan langsung pekerja migran asing 

oleh Perusahaan Panasonic Group di Malaysia.  

Prinsip-prinsip dari Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis perekrutan, terlepas dari asal 

pekerja, Agen Perekrutan atau perantara yang terlibat, atau jenis pekerjaan. 

Kebijakan ini tidak menawarkan kebijakan hak asasi manusia atau pedoman perilaku yang 

komprehensif untuk Perusahaan Panasonic Group di Malaysia. Lingkup Kebijakan ini 

mencakup bidang risiko prioritas yang berkaitan dengan perekrutan dan ketenagakerjaan 

pekerja migran asing di Malaysia.  

 

https://www.panasonic.com/global/corporate/management/code-of-conduct/list.html
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Pendekatan Kolaboratif terhadap Panasonic di Malaysia 
Dengan menerapkan Kebijakan ini, Perusahaan Panasonic Group di Malaysia telah sepakat 

untuk menyelaraskan pendekatan mereka secara erat dan bekerja bersama sebagai satu 

kelompok.   
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Definisi  
 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia – anak perusahaan terkonsolidasi dari 
perusahaan ranah bisnis (Perlengkapan, Solusi Kehidupan, Solusi Terhubung, Otomotif, 
Solusi Industri, dan Tiongkok & Asia Timur Laut).   
 
Mitra Bisnis –Subkontraktor di Lokasi dan Subkontraktor di Luar Lokasi, tidak termasuk 
Pemasok. 
 

Pemasok – entitas yang menyediakan bahan produksi yang digunakan untuk pembuatan 

produk, barang yang dimasukkan ke dalam produk sistem, cetakan, atau MRO (bahan 

tambahan, seperti bahan kimia, patri, perekat dan gas, bahan pembantu, alat habis pakai, 

peralatan mekanis, produk informasi, layanan transportasi, dsb., yang secara langsung atau 

tidak langsung digunakan dalam kegiatan penelitian, produksi, penjualan, atau layanan 

selain bahan produksi dan perlengkapan kantor), atau yang menjalankan sebagian dari 

proses pembuatan produk.  

 

Subkontraktor di Lokasi – entitas yang memiliki hubungan kontrak langsung dengan 

Perusahaan Panasonic Group di Malaysia dan memberikan layanan kontraknya (misalnya, 

perakitan, pemrosesan, inspeksi, keamanan, kantin, pembersihan, pengolahan limbah) 

kepada Perusahaan Panasonic Group di Malaysia di lokasi Perusahaan Panasonic Group di 

Malaysia. 

   

Subkontraktor di Luar Lokasi – entitas di Malaysia yang memiliki hubungan kontrak langsung 

dengan Perusahaan Panasonic Group di Malaysia dan memberikan layanan manufaktur 

desain asli atau manufaktur peralatan asli kepada Perusahaan Panasonic Group di 

Malaysia, tetapi tidak di lokasi Perusahaan Panasonic Group di Malaysia.   

Agen Perekrutan – entitas yang memiliki hubungan kontrak dengan pemberi kerja dan 
memfasilitasi perekrutan dan penempatan pekerja ke tempat kerja yang tidak berada di 
negara asal pekerja.  
 
 
 

Glosarium 
 
Kode Etik Panasonic – Kode Etik mewujudkan filosofi bisnis dasar kami dalam bentuk 
pedoman praktis yang jelas. Pedoman ini berlaku untuk semua direktur, pejabat eksekutif, 
dan karyawan Panasonic Corporation (PC), serta untuk semua divisi operasional dan anak 
perusahaan yang dikendalikan. 
 
Perekrutan langsung – menjelaskan semua langkah dalam pemilihan dan penempatan 
pekerja migran asing di mana kontrak kerja ditandatangani antara pekerja migran asing dan 
Perusahaan Panasonic Group. 
 
Uji kelayakan – penyelidikan atau pelaksanaan kehati-hatian yang dilakukan sebelum 
menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pihak lain untuk menghindari kerugian bagi 
orang lain atau bisnisnya sendiri.  
 
Rantai pasokan tenaga kerja – menjelaskan semua langkah perekrutan yang dilalui seorang 
pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tahap ini mencakup semua peran yang terlibat 
dalam proses perekrutan.  
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Pekerja migran asing – orang yang bermigrasi ke negara bukan kelahirannya untuk tujuan 
mendapatkan pekerjaan.  
 
Negara asal – negara tempat tinggal pekerja pada saat perekrutan.  
 
Negara tujuan – negara tempat tujuan pekerja untuk bekerja.  
 
Jeratan utang – status atau kondisi yang timbul karena penggadaian terhadap layanan yang 
diberikan debitur, atau layanan pribadi dari orang yang berada di bawah kendalinya, sebagai 
jaminan atas utang, jika nilai dari layanan tersebut, sebagaimana dinilai secara wajar, tidak 
diterapkan pada likuidasi utang, atau jika lama dan sifat layanan tersebut masing-masing 
tidak dibatasi dan ditentukan. 
 
Kerja paksa – semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun di bawah 
ancaman hukuman dan yang tidak ditawarkan secara sukarela oleh orang tersebut1.  
  
Perdagangan manusia – Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau 
penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, 
melalui penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi 
kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 
mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk 
tujuan eksploitasi2  
 
Biaya perekrutan atau ongkos terkait – mengacu pada ongkos atau biaya apa pun yang 

dikeluarkan oleh pekerja dalam proses perekrutan untuk mendapatkan pekerjaan atau 

penempatan, terlepas dari cara, waktu, atau lokasi pengenaan atau pengumpulannya3. 

Perekrutan yang bertanggung jawab/perekrutan yang beretika/perekrutan yang adil – 
perekrutan yang, setidaknya, bersifat transparan dan dilakukan sesuai dengan hukum, serta 
tidak menempatkan calon atau pekerja pada risiko kerja paksa atau terikat atau situasi yang 
dengan cara lain melanggar hak dan kebebasan mereka.  
 
Alasan kerahasiaan (II-4. Kebebasan Bergerak) – sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
internal tentang keamanan informasi Perusahaan Panasonic Group di Malaysia, akses ke 
Zona A (zona di mana sumber daya atau informasi manajemen yang sangat rahasia 
diproses dan disimpan. Zona ini juga mencakup zona yang menyimpan objek yang 
memerlukan pengawasan ketat) hanya diberikan kepada karyawan Panasonic Group, 
anggota dewan direksi, pejabat, direktur pelaksana, dan personel lain yang berafiliasi 
dengan bisnis yang dilakukan di zona tersebut. Semua akses, baik masuk dan keluar, 
dicatat, dan akses masuk dilarang untuk orang yang tidak berwenang.  
 
Alasan keamanan (II-4. Kebebasan Bergerak) – pembatasan untuk memastikan kesehatan 
dan keselamatan pekerja dari aspek berbahaya dan merusak dari mesin, zat kimia, cahaya, 
panas, suara, ketinggian, listrik, sumber energi lain, dan sejenisnya, dan untuk mencegah 
kecelakaan kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan internal untuk pengelolaan 
keselamatan dan kesehatan Perusahaan Panasonic Group di Malaysia dan dalam peraturan 
nasional Malaysia.   

                                                           
1 Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29) 
2 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan 
Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak   
3 Prinsip Umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil dan penentuan biaya perekrutan 
dan ongkos terkait. 
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I. Uji Kelayakan 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia akan melakukan uji kelayakan 
berkelanjutan terhadap Mitra Bisnis dan Agen Perekrutan dalam kaitannya dengan 
perekrutan dan manajemen pekerja migran asing. 

 

a) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia akan mengidentifikasi semua penyedia 

layanan yang terlibat dalam proses perekrutan di negara asal dan tujuan.   

b) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia akan melakukan penilaian awal dan 

pemantauan berkelanjutan terhadap Agen Perekrutan.  

c) Kontrak resmi yang ditandatangani antara Perusahaan Panasonic Group di Malaysia 

dan Agen Perekrutan harus menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Kontrak ini harus mencakup ketentuan untuk proses perekrutan dan seleksi yang 

transparan dan bertanggung jawab serta mencantumkan perincian biaya perekrutan 

dan ongkos terkait.  

 

II. Kebebasan Memilih Pekerjaan 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak boleh terlibat dalam praktik kerja 
paksa atau perdagangan manusia, termasuk jeratan utang. 

a) Semua pekerjaan harus bersifat sukarela, dan tindakan pendisiplinan yang 

mengakibatkan kerja paksa adalah dilarang.  

 

II-1. Biaya Perekrutan dan Ongkos Terkait 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak akan membebankan atau 
mengizinkan Agen Perekrutan untuk membebankan ongkos atau biaya perekrutan 
kepada pekerja migran asing terkait pekerjaan mereka. 

  

a) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia akan membayar semua biaya perekrutan 

dan ongkos terkait sehubungan dengan perekrutan dan penempatan langsung 

pekerja migran asing sesuai dengan penetapan ILO tentang biaya perekrutan dan 

ongkos terkait4. 

b) Jika ongkos dan biaya tersebut ternyata telah dibayarkan oleh pekerja migran asing, 

maka ongkos dan biaya tersebut harus dikembalikan kepada pekerja migran asing 

tersebut. 

 

II-2. Kontrak Kerja 
Semua pekerja migran asing harus memiliki akses ke syarat dan ketentuan kerja 
yang transparan, dan mereka harus dapat memberikan persetujuannya atas dasar 
informasi mengenai pekerjaan. 

                                                           
4 Prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil dan penetapan biaya perekrutan dan 
ongkos terkait 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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a) Setelah memilih, semua pekerja migran asing akan diberikan templat kontrak kerja 

standar Perusahaan Panasonic Group di Malaysia dalam bahasa Inggris dan 

terjemahannya ke dalam bahasa asli pekerja. 

 

 

II-3. Pengakhiran Kontrak Kerja Secara Sukarela oleh Pekerja 

Migran Asing 

Kontrak kerja yang ditandatangani oleh pekerja migran asing mencakup hak pekerja 
untuk mengakhiri kontrak.  

a) Sesuai dengan jangka waktu minimum pemberitahuan yang diamanatkan oleh 

hukum, pekerja migran asing memiliki kebebasan untuk memutuskan hubungan 

kerja mereka tanpa penalti atau pemotongan gaji. 

 

b) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus mengurus dan membayar biaya 

pemulangan pekerja migran asing. 

 

 

 

II-4. Kebebasan Bergerak 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak akan membatasi kebebasan 
bergerak pekerja migran asing tanpa alasan yang masuk akal. Perusahaan 
Panasonic Group di Malaysia dilarang menahan atau dengan cara lain 
memusnahkan, menyembunyikan, menyita, atau menolak akses pekerja migran 
asing ke dokumen identitas atau imigrasi mereka, seperti KTP, paspor, izin kerja, 
atau dokumen pendidikan dan pelatihan seperti ijazah dan sertifikat pelatihan. 

a) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak akan membatasi pekerja migran 

asing untuk keluar masuk fasilitas di tempat kerja pekerja migran asing, kecuali jika 

sebaliknya dilarang karena alasan kerahasiaan atau keselamatan.  

b) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia akan menyediakan tempat penyimpanan 

yang aman dan dapat dikunci kepada pekerja untuk menjaga agar dokumen dan 

barang pribadi mereka tetap terlindungi dari akses yang tidak sah. 

c) Akses ke tempat penyimpanan harus bebas dan barang yang disimpan harus dapat 

diakses dengan bebas dan langsung oleh pekerja migran asing kapan saja, tanpa 

batasan atau izin yang diperlukan. 

d) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak akan mewajibkan pekerja migran 

asing untuk membayar uang jaminan untuk barang apa pun yang dipinjamkan oleh 

Perusahaan Panasonic Group di Malaysia kepada pekerja migran asing. 

 
 

III. Pekerja Muda  
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak boleh mempekerjakan pekerja 
migran asing yang berusia di bawah 18 tahun. 
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IV. Jam Kerja dan Hari Libur 
Tidak ada pekerja migran asing yang dipaksa bekerja.  

a) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus memberikan minimal satu hari 

istirahat (24 jam) setiap tujuh hari kalender kepada semua pekerja migran asing.   

b) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus memberikan cuti tahunan berbayar 

kepada semua pekerja migran asing sesuai dengan hukum Malaysia dan peraturan 

kerja. Permohonan cuti pekerja migran asing tidak boleh ditolak tanpa alasan bisnis 

yang sah. 

c) Tidak ada pekerja migran asing yang dipaksa untuk bekerja lembur. 

 

V. Upah dan Tunjangan 
Upah yang dibayarkan kepada pekerja migran asing harus sesuai dengan semua 
undang-undang upah lokal yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan 
dengan upah minimum, tunjangan lembur, dan tunjangan tambahan apa pun yang 
dipersyaratkan oleh undang-undang dan/atau kontrak (mana yang lebih besar). 
 

a) Pemotongan gaji sebagai tindakan pendisiplinan tidak akan diizinkan. 

b) Semua pekerja migran asing harus diberikan laporan upah secara tepat waktu. 

Laporan upah harus mencakup informasi yang cukup untuk memverifikasi bahwa 

pekerjaan yang dilakukan diberi imbalan secara akurat, dan laporan upah juga harus 

memperinci setiap pemotongan upah yang sah. 

 

VI. Perlakuan Manusiawi 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus menyediakan tempat kerja yang 
bebas dari segala bentuk perlakuan kasar, kejam, atau tidak manusiawi. 

a) Semua pekerja migran asing harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. 

Tidak ada pekerja migran asing yang akan mengalami pelecehan atau kekerasan 

fisik, seksual, psikologis, atau verbal, atau denda uang atau penghinaan sebagai 

tindakan pendisiplinan. 

b) Kebijakan dan proses standar yang menjelaskan tindakan pencegahan dan 

perbaikan terhadap pelecehan dan kekerasan, serta aturan untuk tindakan 

pendisiplinan, harus diterapkan. 

 

VII. Tidak Ada Diskriminasi  
Tidak ada pekerja migran asing yang akan mengalami diskriminasi dalam segala 
aspek hubungan kerja, termasuk dalam perekrutan, penerimaan, penempatan, dan 
pemulangan. 
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a) Tidak akan ada diskriminasi terhadap pekerja migran asing berdasarkan ras, agama, 

identitas gender, status perkawinan atau keluarga, usia, afiliasi politik, asal negara, 

orientasi seksual, etnis, atau dimensi lainnya dari identitas mereka selama 

perekrutan dan masa kerja, kecuali jika berlaku pembatasan hukum. 

b) Semua pekerja migran asing memiliki hak yang sama dengan pekerja lokal dan 

berhak atas tunjangan jaminan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku di 

Malaysia. 

 

VIII. Kebebasan Berserikat, Dialog Manajemen Tenaga Kerja 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak boleh menghalangi kegiatan serikat 
pekerja, selama tidak ada peraturan kerja yang dilanggar. 

a) Semua pekerja migran asing dapat bergabung dengan serikat pekerja, sesuai 

dengan persyaratan hukum Malaysia. 

 

IX. Kondisi Tempat Tinggal dan Asrama 
Perusahaan Panasonic Group di Malaysia harus menyediakan akomodasi yang 
aman, memadai, dan layak bagi pekerja migran asing.  
 

a) Perusahaan Panasonic Group di Malaysia tidak akan memberlakukan jam malam atau 

dengan cara lain membatasi pergerakan pekerja migran asing di luar tempat tinggal 

yang disediakan.  

 


