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Akomodasi yang
Aman dan Higienis
Prinsip:
Akomodasi yang disediakan, dalam kondisi yang
aman, bersih dan dengan kondisi yang dapat diterima.

Akomodasi pekerja
“...rumah tinggal yang layak huni, serta lingkungan yang
baik untuk hidup”.1
Mengapa akomodasi penting?
• Akomodasi kerap disediakan bagi pekerja, terutama jika perusahaan
berada di tempat yang jauh dari perkampungan, atau perusahaan
mempekerjakan pekerja migran.
• Kondisi hidup yang layak sangat penting gunamelindungi
kesejahteraan dan kesehatan pekerja beserta keluarganya.
• Akomodasi haruslah aman, higienis dan dengan biaya yang bisa
diterima oleh pekerja.

I nti Pesan: Akomodasi pekerja
harus tetap bersih dan
dikelola dengan baik.

Fakta
• “Semua orang berhak atas hidup yang baik
demi kesehatan dan kesejahteraan dirinya
beserta keluarganya, termasuk… memiliki
tempat tinggal.”2
• Rekomendasi Perumahan Pekerja ILO
menyatakan bahwa akomodasi harus
disediakan pada semua orang secara adil.3
• Konvensi Pekerja Migran ILO menyatakan
bahwa pekerja migran harus mendapatkan
akomodasi dengan standard yang sama
dengan pekerja bukan migran.4

• Akomodasi harus meberikan keleluasaan pribadi sekaligus ruang
yang cukup bagi pribadi dan keluarganya.
• S
 emua pekerja berhak atas akomodasi yang baik bagi kesehatan
dan kesejahteraannya.
Apa yang diharapkan dari perusahaan?
• Identifikasi resiko untuk melihat kebersihan dan potensi bahaya.
• Akomodasi dibangun dengan konstruksi yang kuat, dengan kabelkabel listrik yang tertata dengan aman.
• Lokasi akomodasi terpisah dari areal kerja dan pergudangan.
• Tersedia fasilitas dasar seperti toilet, tempat mandi, tempat mencuci
baju, air yang mengalir, listrik dan dapur. Fasilitas-fasilitas ini haruslah
bersifat higienis dan dibersihkan secara berkala.
• Alat untuk mencegah dan mendeteksi kebakaran, serta alat
pemadam kebakaran yang baik.
• Akses yang aman menuju lokasi akomodasi, serta rute darurat yang
mencukupi.
• Perlindungan dari polusi udara, polusi suara, limbah dan sejenisnya.
Bersambung...

Akomodasi harus bisa dikunci dari dalam

Cara menentukan harga barang dan biaya
sewa yang pantas
• Harga yang pantas dapat ditentukan dengan
cara membandingkan harga-harga setempat
• Harus disepakati oleh perusahaan dan
pekerja serta perwakilannya
• Harus menimbang besaran upah yang
diterima oleh pekerja, tidak bertujuan untuk
menguntungkan perusahaan.
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Akomodasi yang Aman dan Higienis
• Akomodasi yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan lajang.

Akomodasi bagi pekerja migran

• Tersedia akses pada air layak minum.

• Baik pekerja migran maupun bukan migran
harus mendapatkan akomodasi dengan
standar yang sama.

Apa yang diharapkan dari perusahaan? (lanjutan)
• Adanya kebebasan untuk bergerak. Akomodasi harus bisa dikunci
dari dalam.
• Terdapat pembatas antara lokasi perumahan dengan areal kerja
untuk menghindarkan anak-anak dari areal produksi.
• Jika pekerja harus membayar untuk akomodasi ataupun sarana dan
layanan lainnya, maka biayanya harus sesuai dengan harga yang
berlaku di lokasi setempat.
• Harga barang yang dijual di toko maupun kafetaria perusahaan
haruslah bisa diterima.
• Jika perusahaan terletak jauh dari perkampungan masyarakat, maka
perusahaan harus berupaya untuk menyediakan transportasi bagi
mereka.

• Perusahaan seringkali perlu menunjukkan
bukti pada pemerintah untuk menunjukkan
bahwa mereka berhasil menyediakan
akomodasi yang memuaskan bagi pekerja
migran.
• Apabila terdapat jumlah keluarga yang
besar, dan jika perusahaan terletak di lokasi
yang jauh dari masyarakat setempat, maka
sekolah, layanan kesehatan dan lainnya
harus disediakan dalam jumlah yang besar.

• Luas akomodasi kurang lebih 3.8m2 untuk setiap orang dewasa
• Akomodasi terpisah disediakan bagi pekerja yang sudah berkeluarga
• Tersedia kotak atau loker yang berkunci untuk menyimpan barang
pribadi dan barang berharga.
• Pekerja dan keluarganya bisa mengakses sarana hiburan atau
bersenang-senang
Apa yang harus dilakukan jika akomodasi tidak aman atau
harga yang ditetapkan tidak adil?
• Jika secara struktur akomodasi tidaklah aman atau berbahaya, maka
penghuninya harus dipindahkan ke akomodasi sementara hingga
perumahan permanen yang lebih aman selesai dibangun.
• Masalah terkait kebersihan dan higienitas harus ditangani sesegera
mungkin. Hal ini meliputi pembangunan toilet, tempat mencuci,
tempat mandi dan saluran air. Perusahaan juga bisa menentukan
jadwal bersih-bersih yang bisa dilakukan oleh pekerja.
• Jika akomodasi tidak mencukupi baik bagi seseorang, kebutuhan
keleluasaan pribadi maupun keluarga, maka perumahan tambahan
harus dibangun.
• Apabila harga sewa, layanan fasilitas, toko atau kafetaria perusahaan
lebih mahal dibandingkan harga local, maka harus segera diturunkan
setelah melalui diskusi dengan pekerja dan perwakilannya.
• Harga barang dan jasa harus sesuai dengan harga yang berlaku di
lokasi setempat, mempertimbangkan besar upah pekerja dan tidak
digunakan oleh perusahaan untuk mencari untung.

1. International Labour Organization, 2014. Dukungan ILO: Perumahan Pekerja. www.ilo.org
2. The United Nations, 1948. Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia. www.un.org
3. International Labour Organization, 2016. Rekomendasi Perumahan Pekerja, 1961. www.ilo.org
4. International Labour Organization, 2016. Konvensi tentang Mograsi untuk Bekerja, 1949. www.ilo.org#

Akomodasi yang aman dan higienis penting bagi
kesejahteraan dan produktifitas pekerja di perusahaan

Informasi dan Sumber Tambahan
• Panduan Akomodasi Pekerja ILO
• Lembar informasi K3
• Contoh – Identifikasi Resiko K3

