
PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN 

MULTINASIONAL

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT



ii     

Apa itu OECD

OECD (Organization for Economic Coopera-
tion & Development) adalah organisasi untuk 
kerjasama ekonomi dan pembangunan, di-
dirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II. 
OECD adalah sebuah organisasi tingkat nega-
ra-negara yang beranggotakan negara “kaya” 
dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. 
OECD menyatakan diri bahwa mereka adalah 
sebuah organisasi internasional yang dituju-
kan bagi negara-negara berkembang yang 
menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakil-
an dan pasar ekonomi bebas.

OECD beranggotakan 31 negara anggota, an-
tara lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, 
Republik Czehnia, Denmark, Finlandia, Francis, 
Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia,  
Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Meksiko, 
Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, 
Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, 
Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
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Pengantar Mengenai Pedoman OECD 
Untuk Perusahaan Multinasional

1. Latarbelakang Pedoman

Pedoman OECD Untuk Perusahaan Multinasional 
adalah lampiran dari Deklarasi OECD Tentang Investasi 
Internasional dan Perusahaan Multinasional. Pedoman 
ini berisikan rekomendasi yang terdiri dari prinsip 
dan standar etika bisnis yang bertanggungjawab 
yang ditujukan bagi Perusahaan Multinasional yang 
beroperasi di dan atau berasal dari negara yang 
mematuhi Deklarasi. Pedoman ini berkekuatan hukum 
tidak mengikat. Awalnya, Deklarasi dan Pedoman 
diadopsi oleh OECD pada tahun 1976 dan secara 
signifikan telah dilakukan revisi pada tahun 2000. 
Jumlah Negara yang menyatakan diri terikat dalam 
Pedoman OECD ini adalah 38 negara termasuk 
didalamnya 31 negara anggota OECD dan 7 non-
negara anggota seperti Argentina, Brazil, Mesir, Israel, 
Latvia, Rumania dan Slovenia.

Ini berarti bahwa Pedoman OECD ini berlaku bagi 
perusahaan multinasional yang berasal dari 38 negara. 
Dalam Pedoman OECD ini, Perusahaan Multinasional 
berarti Perusahaan yang didirikan lebih dari satu negara 
dan dalam operasionalnya mereka saling berkoordinasi 
dengan cara tertentu. Kepemilikan perusahaan dapat 
saja swasta, negara atau gabungan dari keduanya. 
Pedoman ini direkomendasikan berlaku bagi seluruh 
perusahaan Multinasional (termasuk didalamnya 
perusahaan inti dan perusahaan lokal).
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2. Isi Utama dari Pedoman

Pedoman ini terdiri dari 10 Bab sebagai berikut:

1. Konsep & Prinsip
2. Kebijakan Umum
3. Keterbukaan Informasi
4. Ketenagakerjaan dan hubungan industrial
5. Lingkungan
6. Memerangi Suap (tidak melakukan korupsi)
7. Kepentingan Konsumen
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9. Persaingan  (tidak melakukan monopoli usaha)
10. Perpajakan

Diantara 10 bab tersebut, Bab 3 dan 4 adalah bab yang 
paling sesuai dan penting bagi aktivitas serikat buruh. 
Bab 3 terkait dengan keterbukaan terhadap informasi 
mengenai perusahaan, sebagai elemen dasar untuk 
perundingan bersama dan partisipasi pekerja dalam 
manajemen. Keterbukaan informasi atau pemberian 
informasi adalah hal yang paling fundamental agar 
relasi antara serikat pekerja dan manajemen menjadi 
stabil dan dapat dipercaya. Dialog antara manajemen 
dan pengusaha telah ditekankan oleh perusahaan itu 
sendiri, dialog harus menghasilkan topik dan agenda 
yang jelas dan konkret. Bab 3 dari Pedoman ini 
memuat tentang keterbukaan informasi yang terkait 
dengan topik dan agenda yang harus di diskusikan 
antara manajemen dengan serikat pekerja.

Juga, pembagian informasi adalah hal yang paling 
mendasar dan permintaan yang penting bagi serikat 
pekerja untuk menyiapkan perundingan bersama dan 
aktivitas serikat. Kita tentu tahu ungkapan bahwa Ilmu 
Pengetahuan adalah Kekuatan. Dalam masyarakat 
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modern, informasi atas kondisi perusahaan adalah 
kekuatan serikat pekerja dan menjadi awal yang bagus 
bagi negosiasi yang konstruktif. Serikat pekerja harus 
secara konsisten dan bertahap meminta manajemen 
untuk membuka informasi yang penting tentang 
data keuangan perusahaan dan kebijakan investasi. 
Partisipasi pekerja dalam manajemen adalah tujuan 
yang paling penting dalam gerakan serikat pekerja. 
Keterbukaan informasi adalah langkah pertama untuk 
mencapai partisipasi pekerja dalam manajemen.

Bab 4 dari Pedoman ini menerangkan tentang relasi 
perburuhan yang baik dan hak-hak dasar pekerja yang 
harus dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan harus 
menghormati hak-hak pekerja yang diwakili oleh 
serikat pekerja dan para pengurusnya, terlibat dalam 
negosiasi yang bersifat membangun baik sendiri-
sendiri atau melalui asosiasi pengusaha dengan 
mengedepankan kondisi ketenagakerjaan yang baik, 
penghapusan pekerja anak, penghapusan kerja paksa, 
tidak melakukan intimidasi terhadap pekerja dalam 
hal pekerjaan dan jabatan, dan meningkatkan kualitas 
kesempatan kerja yang lebih baik. Sebagai tambahan, 
Bab 4 dari Pedoman ini menunjukkan detail praktis 
untuk menciptakan relasi perburuhan yang harmonis 
di tempat kerja.

3. Bagaimana Menggunakan Pedoman

Ketika sebuah perusahaan melanggar Pedoman ini, 
serikat buruh atau setiap orang/organisasi dapat 
melaporkan pelanggaran tersebut kepada National 
Contact Point (NCP) bekerjasama dengan serikat buruh 
tingkat nasional dan internasional. Pemerintah yang 
mengikatkan diri pada Pedoman ini harus mendirikan 
sebuah National Contact Point (NCP) yang dimasukkan 
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dalam struktur pemerintahan. NCP biasanya didirikan 
dibawah kementrian/departemen yang terkait 
dengan ketenagakerjaan, perdagangan, dan investasi 
asing. Sebagai contoh, NCP Korea didirikan dibawah 
Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi. NCP 
Jerman dibawah Kementrian Perburuhan, NCP Jepang 
di bawah Kementerian Luar Negeri, NCP Belanda 
dibawah pengawasan Kementerian Ekonomi, NCP 
Swedia dibawah Kementrian Luar Negeri, NCP Inggris 
dibawah Departemen Perdagangan & Industri, dan 
NCP Amerika dibawah Departemen Negara.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pedoman 
ini, beberapa tindakan dapat dilakukan oleh serikat 
buruh antara lain; (1) mengumpulkan bukti-bukti 
yang jelas dan lengkap tentang pelanggaran yang 
terjadi; (2) membuat kronologis kasus dengan jelas 
dan lengkap; (3) menghubungi pengurus unit kerja 
atau federasi serikat buruh nasional; (4) meminta 
pengurus unit kerja atau federasi nasional untuk 
menghubungi serikat buruh internasional seperti 
ICEM; (5) meminta kepada serikat buruh internasional 
untuk menyediakan informasi yang berguna dan 
kampanye solidaritas; dan kemudian, serikat buruh 
terkait bersama-sama dengan federasi dan serikat 
buruh internasional akan melaporkan pelanggaran 
tersebut keduanya kepada NCP yang relevan dan 
kantor pusat OECD.

Dalam tahapan prosedur ini, koordinasi dan kerjasama 
antara serikat buruh/orang dan federasi serikat 
buruh dalam tingkat nasional dan internasional 
menjadi sangat penting untuk menyelesaikan 
masalah. Mungkin butuh waktu yang lama untuk 
menyelesaikan masalah melalui prosedur OECD, 
akan tetapi, pada proses advokasi kasus pelanggaran 
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kepada OECD, serikat pekerja mempunyai kesempatan 
untuk menekan perusahaan, untuk meningkatkan 
kepedulian pekerja, untuk mempublikasikan kasus 
pelanggaran kepada masyarakat luas, memperkuat 
relasi antara federasi di level nasional dan internasional. 
Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana 
serikat pekerja dapat memanfaatkan kasus-kasus 
pelanggaran terhadap Pedoman OECD sebagai 
bagian dari pendidikan dan pengorganisiran.
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Pendahuluan

1. Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional 
ini adalah rekomendasi yang ditujukan oleh 
pemerintah (Negara Anggota OECD) bagi Pe-
rusahaan Multinasional. Pedoman ini memuat 
prinsip dan standar yang tidak mengikat untuk 
perilaku bisnis yang bertanggungjawab sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
operasional  kegiatan perusahaan multinasional 
sejalan dengan kebijakan pemerintah, untuk 
memperkuat dasar dari hubungan saling percaya 
antara perusahaan multinasional dengan mas-
yarakat dimana perusahaan multinasional 
beroperasi, untuk memperkuat iklim investasi 
asing dan meningkatkan kontribusi program 
pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh 
Perusahaan Multinasional.  Pedoman ini adalah 
bagian dari Deklarasi OECD tentang Investasi 
Internasional dan Perusahaan Multinasional yang 
merupakan elemen lain terkait dengan upaya 
nasional, keinginan perusahaan yang  saling ber-
tolak belakang, dan untung rugi nya investasi 
internasional.

2. Bisnis Internasional telah berkembang mengalami 
perubahan struktural, begitu juga Pedoman 
OECD ini telah berubah  mengikuti keadaan 
yang ada. Dengan meningkatnya pelayanan 
dan industri berbasis pengetahuan, perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa dan teknologi 
telah memasuki pasar internasional. Perusahaan 
besar masih diperhitungkan untuk saham 
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utama dari investasi internasional, dan adanya  
kecenderungan merger diantara perusahaan 
besar tersebut.  Di waktu yang sama, investasi 
asing oleh perusahaan kecil dan menengah 
juga meningkat jumlahnya, dan perusahaan-
perusahaan tersebut memainkan peran yang 
cukup penting di kancah internasional. Peru-
sahaan Multinasional, seperti mitra lokal mereka, 
telah berkembang melampaui batasan aturan 
bisnis dan bentuk organisasinya. Aliansi strategis 
dan hubungan yang lebih dekat dengan para 
supplier dan kontraktor cenderung mengaburkan 
batasan dari sebuah perusahaan.

3. Perubahan  cepat dalam struktur Perusahaan 
Multinasional juga dapat dilihat dari cara mereka 
beroperasi di negara-negara berkembang, ketika 
investasi asing telah tumbuh dengan cepatnya. Di 
negara berkembang, Perusahaan Multinasional 
telah mengembangkan diri diluar produksi uta-
manya menjadi industri pengolahan, perakitan, 
dan pengembangan pasar domestik dan jasa.

4. Aktivitas Perusahaan Multinasional, melalui 
perdagangan dan investasi internasional, telah 
memperkuat dan memperdalam ikatan kerjasama 
ekonomi negara-negara anggota OECD satu 
sama lain dan kepada negara anggota lainnya 
didunia. Kegiatan ekonomi tersebut memberikan 
keuntungan bagi negara asal dan negara 
tujuan Perusahaan Multinasional. Keuntungan 
tersebut terjadi ketika Perusahaan Multinasional 
mensuplai produk dan jasa yang akan dibeli oleh 
konsumen dengan harga yang  bersaing dan 
ketika mereka menyediakan pengembalian yang 
cukup menguntungkan kepada pemodal. Aktivitas 
perdagangan dan investasi memberikan kontribusi 
pada penggunaan modal yang efisien, teknologi, 
dan sumberdaya manusia dan alam. Perusahaan 
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Multinasional memfasilitasi alih teknologi diber-
bagai wilayah didunia dan pembangunan 
teknologi yang sesuai dengan kondisi negara 
lokal. Melalui keduanya yaitu pelatihan formal 
dan magang, Perusahaan Multinasional juga 
mempromosikan pembangunan sumber daya 
manusia di negara setempat.

5. Secara alamiah, ruang lingkup dan cepatnya 
perubahan ekonomi telah melahirkan tantangan 
baru bagi bagi Perusahaan Multinasional dan 
pihak yang berkepentingan lainnya. Perusahaan 
Multinasional mempunyai kesempatan untuk 
menjalankan –praktek     terbaik- bagi pembangunan 
berkelanjutan yang dibutuhkan untuk menjamin 
keselarasan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 
Kemampuan Perusahaan Multinasional untuk 
mempromosikan pembangunan berkelanjutan 
semakin meningkat ketika investasi dan per-
dagangan dilakukan dalam konteks keterbukaan, 
aturan pasar yang kompetitif dan sesuai.

6. Beberapa Perusahaan Multinasional telah me-
nunjukkan bahwa penghargaan atas standar 
tinggi etika bisnis dapat terus ditingkatkan. Saat ini 
persaingan yang kompetitif semakin meningkat 
dan Perusahaan Multinasional menghadapi ber-
bagai tantangan dari segi hukum, sosial dan 
aturan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, 
beberapa Perusahaan Multinasional mungkin 
berusaha untuk menghindari standar-standar 
dan prinsip yang berlaku dan etika bisnis yang ada 
sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan 
keuntungan dengan cara yang tidak pantas. 
Praktek semacam itu dipertanyakan reputasinya 
dan memicu perhatian publik.

7. Beberapa Perusahaan Multinasional telah mem-
berikan respon atas perhatian publik tersebut 
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dengan cara membangun beberapa program 
internal, pedoman dan sistem manajemen yang 
melandasi komitmen mereka kepada kepatuhan 
sebagai warganegara, praktek bisnis yang 
baik dan perlakuan mereka terhadap pekerja. 
Beberapa dari Perusahaan Multinasional juga 
telah melakukan konsultasi, audit, dan sertifikasi, 
sebagai bagian untuk meningkatkan keahlian 
dalam area tersebut. Usaha-usaha tersebut juga 
dilanjutkan dengan upaya mempromosikan 
social dialogue menjadi bagian dari perilaku 
bisnis yang baik. Pedoman OECD ini memperjelas 
harapan yang diinginkan dari perilaku bisnis yang 
baik dari pemerintah yang melekat didalamnya 
dan juga menjadi referensi bagi Perusahaan.  
Seperti halnya, Pedoman OECD ini saling 
melengkapi dan menguatkan upaya swasta 
untuk mendefinisikan dan menerapkan perilaku 
bisnis yang bertanggungjawab.

8. Pemerintah saling bekerjasama satu sama lain 
dan bersama dengan pihak lainnya memperkuat 
kerangka kerja  aturan hukum dan kebijakan 
internasional ditempat dimana bisnis dijalankan. 
Perkembangan dari aturan ini, pasca Perang 
Dunia, dimulai pada tahun 1948 melalui Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia. Aturan terbaru 
termasuk didalamnya antara lain, Deklarasi ILO 
tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak Pekerja di 
Tempat Kerja, Deklarasi Rio tentang Lingkungan 
dan Pembangunan, serta Agenda 21 dan Deklarasi 
Copenhagen untuk Pembangunan Sosial.

9. OECD juga telah memberikan sumbangan berarti 
pada kebijakan kerangka kerja Internasional. 
perkembangan terbaru yaitu diberlakukannya 
Konvensi tentang Anti Penyuapan bagi Pejabat 
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Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional dan 
Pedoman  OECD tentang Penetapan Harga Trans-
fer bagi Perusahaan Multinasional dan Adminis-
trasi Pajak.

10. Tujuan utama dari Pemerintah yang melekat dalam 
Pedoman OECD ini adalah untuk mendorong 
kontribusi yang positif yang bisa dilakukan oleh 
Perusahaan Multinasional dibidang ekonomi, 
pembangunan dan perkembangan sosial  dan 
juga bertujuan untuk memperkecil kesulitan 
yang timbul dari berbagai tindakan yang mereka 
lakukan. Dalam mencapai tujuan tersebut, 
Pemerintah yang saling menjalin kerjasama 
dengan para pelaku bisnis, serikat buruh, dan 
NGO yang bekerja dalam isu dan tujuan yang 
sama. Pemerintah dapat membantu menyiapkan 
peraturan nasional yang efektif termasuk 
didalamnya menciptakan  kondisi makro ekonomi 
yang stabil, kebijakan-kebijakan, aturan perlakuan  
non diskriminasi bagi perusahaan, regulasi yang 
tepat, dan pengawasan yang terpercaya, sistem 
pengadilan yang tidak memihak, penegakan 
hukum, dan administrasi publik yang efisien dan 
jujur. Pemerintah juga dapat membantu dengan 
cara memelihara dan memastikan standar aturan 
yang tepat dalam upaya untuk pembangunan 
berkelanjutan dan juga dengan melibatkan 
diri dalam aktivitas sektor publik yang efisien 
dan efektif. Pemerintah yang terlibat dalam 
Pedoman OECD ini bertekad untuk melakukan 
perbaikan terus menerus kebijakan domestik dan 
internasional untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan standar hidup semua orang.
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I. Konsep & Prinsip

1. Pedoman OECD ini merupakan rekomendasi 
bersama-sama pemerintah yang ditujukan bagi 
Perusahaan Multinasional. Pedoman ini memuat 
prinsip dan standar dari praktek baik bisnis yang 
sejalan dengan aturan yang berlaku. Pengawasan 
dijalankannya Pedoman ini dijalankan secara 
sukarela dan tidak mengikat secara  hukum untuk  
dapat diterapkan.

2. Sejak operasional Perusahaan Multinasional me-
luas keseluruh dunia, kerjasama internasional 
dalam bidang  ini harus juga meluas ke seluruh 
negara. Pemerintah  yang mendukung Pedoman 
ini  mendorong agar perusahaan yang beroperasi 
di wilayah mereka untuk memperhatikan Pedoman 
OECD ini dimanapun mereka beroperasi, dengan 
tetap memperhatikan kondisi tertentu dari negara 
setempat.

3. Definisi yang tepat dari “Perusahaan Multi-
nasional” tidak diperlukan untuk tujuan dari 
Pedoman OECD ini. Perusahaan Multinasional 
biasanya meliputi perusahaan atau badan 
hukum lain yang didirikan dilebih dari satu 
negara dan mereka saling terkait, mereka saling 
berkoordinasi dalam menjalankan perusahaan 
dengan cara tertentu. Sementara satu atau 
lebih dari badan hukum ini dapat saja memiliki 
pengaruh yang cukup besar melebihi aktivitas 
lainnya, tingkat otonomi diantara perusahaan 
dapat saja saling berbeda satu sama lain. 
Kepemilikan dapat saja oleh pihak swasta, negara, 
atau campuran keduanya. Pedoman OECD ini 
ditujukan bagi semua badan hukum yang ada 
didalam Perusahaan Multinasional (Perusahaan 
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induk dan atau perusahaan lokal). Berdasarkan 
pembagian tanggungjawab diantara mereka, 
badan hukum yang berbeda diharapkan untuk 
bekerjasama dan saling membantu satu sama 
lain untuk memperhatikan Pedoman OECD ini.

4. Pedoman OECD ini tidak bertujuan untuk 
memperlihatkan pembedaan perlakuan an-
tara Perusahaan Multinasional dengan Peru-
sahaan Domestik (Lokal); Pedoman OECD ini 
merefleksikan praktek baik bagi semua. Oleh 
karenanya, Perusahaan Multinasional dan 
Perusahaan Domestik (lokal) diharapkan dapat 
menjaga perilaku mereka dimanapun Pedoman 
OECD ini berlaku bagi keduanya.

5. Negara mendorong diperhatikannya Pedoman 
OECD ini seluas mungkin. Namun pemerintah 
memaklumi bahwa perusahaan kecil dan 
menengah mungkin tidak memiliki kapasitas 
yang sama dengan perusahaan yang lebih 
besar. Pemerintah yang mendukung Pedoman 
OECD ini paling tidak mendorong mereka untuk 
memperhatikan rekomendasi Pedoman OECD  
sebisa mungkin.

6. Setiap Negara yang mendukung Pedoman 
OECD ini tidak diperbolehkan menggunakan 
Pedoman ini untuk tujuan protektif dan juga 
tidak diperbolehkan menggunakan Pedoman ini 
terkait dengan keuntungan komparatif di negara 
dimana Perusahaan Multinasional berinvestasi.

7. Setiap Negara mempunyai hak untuk menen-
tukan syarat tertentu bagi Perusahaan Multi-
nasional yang beroperasi di wilayah negara 
mereka, sebagai subjek dari  hukum internasional. 
Badan hukum dari perusahaan multinasional 
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yang berlokasi di negara tertentu adalah subjek 
dari hukum yang berlaku di negara tersebut. 
Ketika Perusahaan Multinasional berkonflik 
dengan negara pendukung OECD, maka pe-
merintah akan menyelesaikannya  dengan niat 
yang baik dalam kerangka penyelesaian masalah 
yang timbul.

8. Negara pendukung OECD ini saling memahami 
bahwa mereka akan selalu memenuhi tanggung-
jawab mereka untuk memperlakukan perusahaan 
dengan cara yang sama sesuai dengan hukum 
internasional dan kewajiban kontrak mereka.

9. Penggunaan mekanisme penyelesaian perselisih-
an internasional termasuk arbitrase didorong 
menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi 
pemecahan masalah hukum yang muncul antara 
perusahaan dan pemerintah negara setempat.

10. Negara yang mendukung Pedoman ini akan 
mempromosikan Pedoman OECD dan mendorong 
dijalankannya Pedoman ini. Pemerintah negara 
anggota OECD akan membentuk National 
Contact Point (NCP) yang mempromosikan 
Pedoman ini dan bertindak sebagai forum 
diskusi terkait dengan segala hal terkait dengan 
Pedoman OECD ini. Pemerintah negara anggota 
OECD  juga akan ambil bagian dalam review 
dan prosedur konsultasi sebagai jawaban atas 
perubahan interpretasi dari Pedoman OECD ini.
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II. Kebijakan Umum

Perusahaan harus memperhatikan secara 
penuh kebijakan dari negara dimana mereka 
beroperasi, dan juga mempertimbangkan 

pandangan dari pihak pemegang kebijakan lain. 
Dalam hal ini, Perusahaan harus;

1. Memberi kontribusi terhadap pengembangan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan.

2. Menghormati hak asasi manusia bagi mereka 
yang terkena dampak dari kegiatan mereka 
sejalan kewajiban-kewajiban internasional dan 
komitmen pemerintah setempat.

3. Mendorong peningkatan kapasitas lokal me-
lalui kerjasama yang erat dengan masyarakat 
lokal, termasuk kepentingan bisnis, juga me-
ngembangkan kegiatan perusahaan dalam pasar 
domestik dan luar negeri sejalan dengan praktek 
komersial.

4. Mendorong pembentukan sumber daya manusia, 
terutama dengan menciptakan kesempatan kerja 
dan memfasilitasi pelatihan bagi pekerja.

5. Menghindari mencari atau menerima penge-
cualian untuk tidak mematuhi peraturan per-
undangan yang terkait dengan isu lingkungan, 
kesehatan, keselamatan, ketenagakerjaan, per-
pajakan, insentif keuangan, atau isu lainnya.

6. Mendukung dan menegakkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan mengembangkan 
serta menerapkan praktek tata kelola yang baik.
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7. Mengembangkan dan menerapkan praktek  ‘me-
ngatur diri sendiri’ dengan efektif dan sistem 
manajemen yang mendorong relasi saling 
percaya antara Perusahaan dengan kelompok 
masyarakat setempat.

8. Mempromosikan kesadaran para pekerja me-
ngenai kebijakan perusahaan melalui penyebaran 
informasi yang tepat dari kebijakan tersebut, 
termasuk didalamnya berupa program pelatihan.

9. Menghindari tindakan diskriminasi atau tindakan 
indisipliner terhadap pekerja yang membuat 
laporan yang jujur kepada manajemen atau juga 
kepada otoritas publik yang kompeten, mengenai 
praktek yang melawan hukum, pelanggaran atas 
Pedoman OECD atau juga kebijakan perusahaan.

10. Mendorong rekan bisnis, termasuk para supplier 
dan perusahaan Sub Kontraktor untuk men-
jalankan prinsip etika bisnis perusahaan yang 
sejalan dengan Pedoman OECD ini.

11. Tidak terlibat dalam kegiatan politik lokal.
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III. Keterbukaan Informasi

1. Perusahaan harus menjamin dari waktu ke waktu, 
mengenai informasi yang relevan dan terpercaya 
yang dilaporkan secara teratur kepada publik 
mengenai kegiatan, struktur, situasi keuangan dan 
performa perusahaan. Informasi ini harus dibuka 
secara keseluruhan, bila perlu, sepanjang wilayah 
bisnis atau area geografi. Kebijakan keterbukaan 
informasi Perusahaan harus disesuaikan dengan 
sifat, ukuran serta lokasi perusahaan, dengan 
menghitung biaya yang dikeluarkan, kerahasiaan 
bisnis dan kepentingan persaingan lainnya.

2. Perusahaan harus menerapkan standar dengan 
kualitas yang tinggi mengenai keterbukaan, 
keuangan dan audit. Perusahaan  juga didorong 
untuk menerapkan standar yang tinggi me-
ngenai informasi non keuangan termasuk ling-
kungan dan laporan kondisi sosial di tempat 
mereka berada. Standar dan kebijakan, baik 
itu mengenai informasi keuangan atau non 
keuangan yang dikumpulkan dan dipublikasikan 
harus dilaporkan.

3. Perusahaan harus membuka informasi dasar 
seperti nama, lokasi, dan struktur perusahaan, 
nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan 
induk dan cabang-cabangnya, persentasi ke-
pemilikan yang langsung dan tidak langsung, 
termasuk pemegang sahamnya.

4. Perusahaan juga harus membuka informasi ma-
terial  mengenai;

a) Keuangan dan hasil keuntungan dari peru-
sahaan;
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b) Tujuan perusahaan;
c) Pemegang saham utama dan hak voting;
d) Anggota badan pengurus dan eksekutif dan 

upah mereka;
e) Faktor resiko yang dapat diprediksi;
f ) Isu material menyangkut pekerja dan pihak 

yang berkepentingan lainnya;
g) Struktur dan kebijakan organisasi.

5. Perusahaan didorong untuk memberikan infor-
masi tambahan berupa:

a) Pernyataan mengenai visi dan misi peru-
sahaan atau pernyataan mengenai etika 
bisnis yang ditujukan bagi publik termasuk 
informasi mengenai sosial, etika dan kebi-
jakan lingkungan dari pihak perusahaan 
dan kode etik perilaku lainnya yang dimiliki 
oleh perusahaan. Sebagai tambahan, ta-
nggal pemberlakuan, nama negara dan 
badan hukum yang terkait juga dapat di-
informasikan.

b) Informasi tentang manajemen pengelolaan 
resiko dan kepatuhan terhadap undang-
undang dan kode etik bisnis. 

c) Informasi tentang hubungan dengan pe-
kerja dan pengambil kebijakan lainnya.
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IV. Ketenagakerjaan dan 
Hubungan Industrial

Perusahaan harus, dalam aturan undang-undang 
yang berlaku, regulasi dan hubungan perbu-
ruhan serta praktek ketenagakerjaan;

1.    a) Menghormati hak pekerja untuk diwakili oleh 
serikat pekerja atau perwakilan lainnya dari 
pekerja dan hak untuk terlibat dalam negosiasi, 
baik sendiri-sendiri atau melalui asosiasi 
pengusaha, dengan perwakilannya tersebut 
mencapai kesepakatan  terkait dengan kondisi 
kerja.

b)  Memberi kontribusi terhadap usaha yang
      efektif untuk penghapusan pekerja anak.

c)  Memberi kontribusi terhadap penghapusan      
      segala bentuk kerja paksa.

d)   Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja  dengan  
  tetap menghormati pekerjaan atau jabatan  

dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, 
pendapat politik, kebangsaan atau suku. 
Seleksi terhadap pekerja tetap memperhatikan 
kebijakan pemerintah antara lain persamaan 
atas  kesempatan yang sama dalam menda-
patkan pekerjaan.

2.  a) Menyediakan fasilitas bagi perwakilan pekerja 
dan jika perlu memberikan bantuan dalam 
peningkatan perjanjian kerja bersama yang 
efektif.

b) Menyediakan informasi kepada perwakilan 
pekerja, yang dibutuhkan untuk negosiasi 
yang berhasil dalam kondisi kerja.
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c) Mempromosikan konsultasi dan perjanjian 
antara pengusaha dan pekerja dan perwaki-
lannya mengenai masalah bersama.

3. Menyediakan informasi yang berguna kepada 
pekerja dan perwakilannya sehingga mereka 
dapat memberikan pandangan yang jujur 
dan fair tentang kinerja perusahaan secara 
keseluruhan.

4. a) Memperhatikan standar ketenagakerjaan    dan              
           hubungan industrial dengan tidak  mengurangi               
        standar yang sama yang  dillakukan oleh peru-                   
        sahaan lain di negara  setempat.                     
       

 b) Mengambil  langkah  yang  memadai untuk   
      menjamin  keselamatan  dan   kesehatan kerja 
             dalam kegiatan  mereka.

5. Dalam menjalankan kegiatannya, sejauh bisa 
dilaksanakan, Perusahaan mempekerjakan ma-
syarakat lokal dan memberikan pelatihan untuk 
peningkatan keahlian, bekerjasama dengan per-
wakilan pekerja dan jika perlu, dengan otoritas 
pemerintah yang berwenang.

6. Dalam hal adanya perubahan di dalam ope-
rasional mereka yang memberi dampak 
besar terhadap kehidupan para pekerjanya, 
terutama dalam kasus penutupan usaha 
termasuk didalamnya PHK massal, perusahaan 
harus memberikan pemberitahuan dengan 
alasan yang jelas kepada perwakilan pekerja, 
juga kepada pejabat yang berwenang ber-
sama-sama dengan perwakilan pekerja dan 
pemerintah memastikan tidak terjadi dampak 
yang lebih besar lagi. Dalam kasus tertentu, 
akan sangat baik jika manajemen perusahaan 
dapat memberikan keputusan akhir yang 
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telah dicapai untuk menyelesaikan masalah. 
Dengan kata lain, mengupayakan  kerjasama 
yang berarti untuk mengurangi dampak dari 
keputusan tersebut.

7. Dalam konteks negosiasi dengan perwakilan 
pekerja mengenai kondisi ketenagakerjaan 
atau ketika pekerja menjalankan hak nya untuk 
berorganisasi, mereka tidak boleh diancam 
dengan cara memindahkan seluruh atau 
sebagian unit perusahaannya atau melakukan 
mutasi dari perusahaan ke negara lain untuk 
mempengaruhi proses negosiasi yang sedang 
berjalan atau untuk menghalangi hak untuk 
berorganisasi.

8. Memperbolehkan perwakilan pekerja yang 
ditunjuk untuk melakukan negosiasi dalam 
perundingan bersama atau isu hubungan pe-
kerja-manajemen dan mempersilakan para 
pihak untuk melakukan konsultasi pada ma-
salah-masalah yang muncul dengan perwakilan 
manajemen yang ditunjuk sebagai pengambil 
keputusan.
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V. Lingkungan

Pengusaha harus, dalam kerangka undang-
undang, peraturan dan praktek administratif 
di negara tempat Perusahaan Multinasional 

beroperasi, dan terkait juga dengan perjanjian 
internasional yang relevan, prinsip-prinsip, tujuan 
dan standar, serta pertimbangan keinginan untuk 
melindungi lingkungan, kesehatan dan keselamatan 
publik, dan secara umum untuk menjalankan aktivitas 
perusahaan dengan kontribusi yang baik untuk 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang 
lebih luas lagi. Dalam hal ini, Perusahaan harus;

1. Membentuk dan menjaga sistem pengelolaan 
manajemen lingkungan bagi perusahaan, ter-
masuk didalamnya;

a. Pengumpulan dan evaluasi secara teratur 
dalam isu lingkungan, kesehatan dan ke-
selamatan sebagai dampak dari aktivitas 
perusahaan.

b. Membentuk tujuan yang terukur dan target 
yang jelas untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan, termasuk secara periodik, me-
lakukan review terhadap tujuan tersebut.

c. Pengawasan secara teratur dan melakukan 
verifikasi terhadap perkembangan ling-
kungan, kesehatan, dan tujuan atau target 
yang aman.

2. Memperhitungkan hal-hal terkait dengan biaya, 
kerahasiaan perusahaan, dan perlindungan 
hak atas kekayaan intelektual. 

a. Menyediakan informasi kepada masyarakat 
luas dan pekerja dengan informasi cukup dan 
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terjadwal mengenai potensi lingkungan, ke-
sehatan dan keselamatan yang berdampak 
pada aktivitas perusahaan, termasuk di 
dalamnya perkembangan dari tindakan pe-
nyelamatan lingkungan; dan

b. Terlibat dalam komunikasi yang cukup dan 
terjadwal dengan komunitas masyarakat 
yang secara langsung terkena dampak 
kebijakan perusahaan terkait dengan ling-
kungan, kesehatan dan keselamatan serta 
implementasinya.

3. Menilai dan menempatkan dalam pengambilan 
keputusan, dampak lingkungan yang dapat 
diprediksi, kesehatan, dan keselamatan yang 
terkait dalam proses produksi, barang dan 
jasa dari perusahaan sebagai bagian dari 
siklus. Ketika aktivitas yang diusulkan tersebut 
mempunyai dampak yang besar terhadap 
lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan 
ketika perusahaan diminta untuk mematuhi  
aturan yang diwajibkan oleh otoritas yang 
berwenang, perusahaan menyiapkan penilaian 
dampak lingkungan yang memadai.

4. Konsisten dengan ilmu pengetahuan dan resiko 
teknis, ketika muncul ancaman serius terhadap 
lingkungan, termasuk memperhitungkan kese-
hatan dan keselamatan manusia, tidak men-
jadikan ketidaktahuan atas ilmu pengetahu-
an sebagai alasan penundaan melakukan 
tindakan yang efektif untuk mencegah atau 
memperkecil resiko kerusakan.

5. Melanjutkan rencana berkelanjutan untuk 
tindakan pencegahan, pengurangan, dan 
melakukan kontrol terhadap kerusakan ling-
kungan dan kesehatan yang serius sebagai 

PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL



18     

dampak dari operasional perusahaan, termasuk 
didalamnya kecelakaan, tindakan gawat da-
rurat  dan mekanisme pelaporan yang cepat 
pada pejabat yang berwenang.

6. Secara terus menerus meningkatkan kualitas 
perlindungan lingkungan dari perusahaan 
dengan cara mendorong tindakan-tindakan 
sebagai berikut;

a. Mengadopsi teknologi dan prosedur ope-
rasional ke dalam seluruh bagian perusahaan 
yang menunjukkan kepedulian lingkungan 
sebagai bagian terpenting dari perusahaan.

b. Mengembangkan dan menetapkan barang 
produksi atau jasa yang  tidak  mempunyai 
dampak terhadap lingkungan, tetap aman 
dalam penggunaannya, efisien dalam kon-
sumsi energi dan sumber daya alam, dapat 
digunakan kembali, di daur ulang, atau 
dapat dimusnahkan dengan aman.

c. Mempromosikan tingkat kesadaran ling-
kungan pada konsumen akan dampak ling-
kungan dari penggunaan barang dan jasa 
yang dihasilkan perusahaan. Dan,

d. Melakukan penelitian tentang peningkatan 
kepedulian lingkungan perusahaan dalam 
jangka waktu yang panjang

7. Menyediakan  pendidikan dan pelatihan yang 
cukup kepada pekerja mengenai lingkungan, 
keselamatan dan kesehatan, termasuk dida-
lamnya penanganan atas bahan berbahaya 
dan pencegahan kerusakan lingkungan, dan 
lebih umum lagi dalam bidang manajemen 
lingkungan, seperti prosedur penilaian dam-
pak lingkungan, hubungan masyarakat dan 
teknologi lingkungan.
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8. Memberi kontribusi terhadap pengembangan 
lingkungan, kebijakan lingkungan yang penting 
dan ekonomis, sebagai contoh, dengan cara 
meningkatkan kemitraan atau inisiatif yang akan 
meningkatkan kesadaran dan perlindungan 
lingkungan.
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VI. Memerangi Suap

Perusahaan baik secara langsung ataupun 
tidak langsung tidak diperbolehkan untuk 
menawarkan, menerima, atau meminta suap 

atau tindakan yang tidak pantas untuk memperoleh 
atau mempertahankan bisnis atau tindakan yang tidak 
pantas lainnya. Secara khusus perusahaan harus;

1. Tidak menawarkan atau dengan maksud 
meminta, untuk membayar pejabat publik 
atau pekerja dari rekan bisnis agar menerima 
bagian dari pembayaran kontrak bisnis. Mereka 
dilarang menggunakan sub kontraktor, order 
pembelian atau perjanjian konsultasi sebagai 
perantara untuk melakukan suap kepada 
pejabat publik, kepada pekerja dari rekan bisnis 
atau keluarga mereka atau juga asosiasi bisnis.

2. Memastikan bahwa upah agen telah sesuai 
dan untuk kepentingan jasa saja. Jika relevan, 
daftar nama dari agen yang dipekerjakan dalam 
hubungannya dengan transaksi dari badan 
publik dan BUMN harus dapat diperlihatkan dan 
dapat dibuka bagi pejabat yang berwenang.

3. Meningkatkan transparasi kegiatan perusahaan 
sebagai bagian dari perlawanan terhadap suap 
dan pemerasan. Termasuk didalamnya terlibat 
dalam komitmen bersama melawan suap dan 
pemerasan dan keterbukaan atas manajemen 
perusahaan sebagai bagian dari penghargaan  
atas komitmen yang telah dilakukan. Perusahaan 
juga harus selalu mengembangkan prinsip 
keterbukaan dan dialog dengan publik untuk 
meningkatkan kesdaran dan kerjasama dalam 
memberantas suap dan pemerasan.

PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL



21     

4. Mempromosikan kesadaran pekerja untuk me-
matuhi kebijakan perusahaan melawan suap 
dan pemerasan melalui penyebaran informasi 
mengenai kebijakan tersebut melalui program 
pelatihan dan peraturan kedisiplinan.

5. Mengadopsi  sistem kontrol manajemen untuk 
memerangi praktek suap dan korupsi dan 
juga mengadopsi akuntansi keuangan dan 
perpajakan serta praktek audit untuk men-
cegah terjadinya ‘diluar catatan’ atau rekening 
rahasia atau pembuatan dokumen yang tidak 
layak serta secara jujur mencatatkan transaksi 
terkait.

6. Tidak memberikan sumbangan yang melawan 
hukum pada calon pejabat publik atau partai 
politik atau organisasi politik lainnya. Sum-
bangan seharusnya sejalan dengan prinsip 
perusahaan  atas keterbukaan publik dan harus 
dilaporkan pada manajemen senior.

PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL



22     

VII. Kepentingan Konsumen

Ketika berhadapan dengan konsumen, pe-
rusahaan harus bertindak sejalan dengan 
asas bisnis yang jujur, praktek pemasaran 

dan iklan harus bertanggungjawab untuk memastikan 
keselamatan dan kualitas barang dan jasa. Secara 
khusus, Perusahaan harus:

1. Menjamin barang dan jasa yang dihasilkan 
harus memenuhi semua  aturan standar yang 
diperlukan bagi kesehatan dan keselamatan 
konsumen, termasuk peringatan kesehatan 
dan keselamatan produk serta label informasi.

2. Sebagaimana kualitas barang dan jasa, produk 
hendaknya memberikan informasi yang benar 
dan akurat mengenai isi, penggunaan yang 
aman, pemeliharaan, penyimpanan, dan pe-
musnahan barang agar konsumen dapat 
mengambil keputusan berdasarkan informasi 
yang tepat.

3. Menyediakan prosedur yang efektif dan 
transparan jika konsumen melakukan kom-
plain dan bertanggungjawab terhadap pe-
nyelesaian masalah konsumen dengan adil 
dan tepat waktu tanpa biaya atau halangan. 

4. Tidak meninggalkan tanggung jawab atau 
terlibat dalam segala bentuk praktek buruk 
yang curang, menipu, menyesatkan dan tidak 
fair.

5. Menghormati kerahasiaan konsumen dan me-
nyediakan perlindungan terhadap informasi 
data pribadi konsumen.
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6. Bekerjasama penuh dan transparan dengan 
otoritas publik dalam tindak pencegahan 
atau penghilangan atas ancaman serius 
terhadap kesehatan dan keselamatan publik 
yang berasal dari konsumsi atau penggunaan 
produk perusahaan.
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VIII. Ilmu Pengetahuan & Teknologi

Perusahaan harus;

1. Berusaha untuk  menjamin bahwa kegiatan 
produksi perusahaan harus sejalan dengan 
kebijakan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
acuan dari negara tempat dimana perusahaan 
beroperasi dan memberikan kontribusi penuh 
terhadap perkembangan muatan inovasi lokal 
dan nasional.

2. Adopsi, jika dapat diterapkan dalam kegiatan 
bisnis, praktek-praktek yang mengizinkan 
perpindahan dan alih teknologi yang cepat 
serta mengetahui bagaimana alih teknologi 
tersebut. Dalam kerangka perlindungan atas 
hak kekayaan intelektual.

3. Mengupayakan kerja-kerja pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di negara 
setempat untuk menjawab kebutuhan pasar 
lokal dan juga mempekerjakan pegawai 
lokal yang ahli dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan mengupayakan pelatihan 
bagi mereka, memperhitungkan kebutuhan 
komersial.

4. Ketika perusahaan mendapatkan lisensi atas 
penggunaan hak atas kekayaan intelektual 
atau dengan kata lain ketika ada alih teknologi, 
maka gunakanlah sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang bertanggungjawab sebagai 
bagian dari prospek pembangunan ber-
kelanjutan di negara setempat.
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5. Jika relevan untuk tujuan komersial, perusahaan 
harus mengembangkan ikatan yang erat 
dengan pihak universitas setempat, lembaga 
penelitian publik, dan berpartisipasi dalam 
proyek riset bekerjasama dengan industri 
setempat atau asosiasi industri
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IX. Kompetisi

Perusahaan harus, dalam kerangka kepatuhan 
terhadap aturan hukum dan regulasi, dalam 
menjalankan kegiatan perusahaannya ber-

perilaku dalam sikap yang kompetitif. Terutama, pe-
rusahaan harus;

1. Menahan diri untuk memasuki atau membawa 
perjanjian anti persaingan diantara para pe-
saing;

a. Untuk menentukan harga.
b. Untuk membuat tender yang curang (kolusi 

tender).
c. Melakukan pembatasan quota, atau.
d. Membagi atau membatasi pasar dengan 

cara mengalokasikan konsumen, suplier 
wilayah atau area pemasaran.

2. Melakukan segala aktivitas perusahaan dengan 
konsisten sejalan dengan hukum persaingan 
usaha, memperhitungkan dijalankannya jurisdiksi 
hukum persaingan usaha terhadap  negara yang 
akan terancam akibat tindakan anti persaingan.

3. Bekerjasama dengan otoritas publik (yang 
mengawasi persaingan usaha) dalam wilayah 
hukum tersebut, diantara hal lainnya, pe-
rusahaan menjadi subjek dari undang-undang 
dan memberikan respon yang tepat dan leng-
kap atas segala informasi yang diminta.

4. Mempromosikan kesadaran pekerja akan 
pentingnya mematuhi seluruh aturan dan ke-
bijakan mengenai Hukum Persaingan Usaha.

PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL



27     

X. Perpajakan

Perusahaan mempunyai peran yang cukup 
penting untuk berkontribusi penuh terhadap 
keuangan publik di negara setempat dengan 

cara membayar secara tepat waktu kewajiban pajak 
mereka. Secara khusus, perusahaan harus mematuhi 
aturan dan undang-undang perpajakan di seluruh 
negara di tempat perusahaan beroperasional dan 
juga harus berupaya penuh untuk bertindak sesuai 
dengan aturan dan semangat  dari  undang-undang 
tersebut. Ini termasuk diantaranya memberikan kepada 
otoritas publik yang berwenang, informasi yang benar 
mengenai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar 
dan mengkonfrimasikan kegiatan transfer pricing 
(transaksi keuangan perbankan) kepada lembaga yang 
berwenang.

PEDOMAN OECD 
UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL



ECD
PEDOMAN OECD UNTUK 
PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Pedoman OECD Untuk Perusahaan Multinasional 
memberikan gambaran kepada kita tentang hal-hal 
sebagai berikut: 

•	 Topik	dan	agenda	untuk	social	dialogue	antara	
serikat	pekerja	dan	manajemen.

•	 Muatan	dan	Kebijakan	Tanggung	Jawab	Sosial							
Perusahaan	(CSR)	bagi	Perusahaan.

•	 Prasyarat	bagi	relasi	perburuhan	yang	harmonis	
dan	penuh	kerjasama		di		tempat	kerja.

PEDOMAN OECD Bagi Perusahaan Multinasional

ICEM adalah kepanjangan dari  International Federa-
tion of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ 
Unions). ICEM adalah sebuah serikat buruh inter-
nasional yang mengorganisir pekerja yang bekerja 
di sektor  energi, pertambangan, kimia, bioscience, 
pulp & kertas, karet, produksi perhiasan, kaca, 
keramik, semen, dan lain-lain di seluruh dunia. ICEM 
beranggotakan 20 juta anggota yang terorganisir 
dalam 467 serikat pekerja/federasi di 132 negara. 
Kantor pusat ICEM berada di Jenewa, Swiss.

FNV adalah federasi serikat buruh di Belanda yang 
beranggotakan 1,4 juta anggota. LO-TCO adalah 
sebuah komite kerjasama internasional yang bekerja 
untuk LO dan TCO di Swedia. LO adalah sebuah
serikat buruh di Swedia yang mewakili pekerja
 “Kerah Biru” dengan anggota 1,8 juta orang dan TCO 
mewakili pekerja Professional dengan anggota 1,3 
juta orang. FNV dan LO-TCO mendukung pendanaan 
dari proyek ICEM Asia MNCs dan Social Dialogue.

Publikasi ini diterbitkan dengan dukungan 
sepenuhnya dari FNV dan LO-TCO sebagai bagian 
dari proyek ICEM Asia MNCs dan Social Dialogue.


