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TUNTUTAN IUF Covid-19: Pertanian
Pandemi COVID-19 menyoroti kelemahan sistem pangan kita,
yang menunjukkan tidak adanya pekerjaan yang layak bagi
mereka yang bekerja di bidang pertanian. Penutupan perbatasan
dan langkah-langkah penahanan darurat mengancam pendapatan
dan mata pencarian buruh pertanian, mengancam kesehatan
dan keselamatan mereka dan anggota keluarga mereka. Buruh
yang tinggal dan bekerja di perkebunan, bekerja di lahan dengan
berbagai ukuran, di kebun buah, rumah kaca dan stasiun
pengemasan seringkali dikecualikan dari sistem kesehatan publik
dan langkah-langkah jaminan sosial. Buruh migran berisiko
tinggi. Hak-hak serikat buruh seringkali dibatasi atau ditekan,
meskipun beberapa buruh pertanian dilindungi oleh perjanjian
perundingan bersama (PKB). Hanya 5% buruh di bidang pertanian
yang memiliki akses ke sistem inspeksi ketenagakerjaan atau
perlindungan hukum atas hak kesehatan dan keselamatan
mereka.
Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO)
telah mengembangkan standar internasional (lihat di bawah)
untuk melindungi hak-hak, mata pencarian dan kesehatan dan
keselamatan buruh pertanian.
Dokumen ini memaparkan satu set tuntutan serikat buruh untuk
melindungi buruh pertanian dan menyelamatkan nyawa mereka
dalam perjuangan untuk menahan penyebaran COVID-19.

KARENA PERAN BURUH PERTANIAN SANGAT PENTING DALAM MEMENUHI KEAMANAN PANGAN, IUF MEMINTA
PEMERINTAH, PENGUSAHA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MENERAPKAN LANGKAH-LANGKAH
BERIKUT UNTUK MELINDUNGI BURUH DI BIDANG PERTANIAN DAN ANGGOTA KELUARGA MEREKA.
Tempat tinggal yang disediakan pemberi kerja harus memiliki:
l

l

l

l

Air minum yang layak, fasilitas sanitasi dan ventilasi.
Fasilitas tidur, makan, dan sanitasi harus memenuhi aturan
menjaga jarak fisik yang efektif.
Sabun, air bersih, disinfektan, dan persediaan sanitasi lainnya
harus tersedia setiap saat dan sesuai dengan rekomendasi
internasional untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Informasi tentang langkah-langkah menjaga kebersihan
dan sanitasi harus mudah dilihat, dapat diakses, dan
tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh buruh.

Fasilitas komunikasi termasuk hotline darurat harus tersedia
setiap saat.
Akses terhadap Layanan Medis
Semua buruh dan anggota keluarga, termasuk buruh
l
musiman dan buruh migran, dan terlepas dari status tempat
tinggal mereka, harus dijamin akses ke fasilitas medis
yang dilengkapi dengan benar dan layanan medis gratis,
termasuk pengujian dan perawatan.

Perlindungan Pendapatan dan Jaminan Sosial
Remunerasi untuk buruh pertanian harus segera
l
ditingkatkan sebagai pengakuan atas pentingnya
pelayanan atau jasa yang mereka berikan.
l

l

l

l

l

Minimal, perjanjian mengenai upah dan pembayaran yang telah ada harus diterapkan.
Jika perjanjian semacam itu tidak ada, buruh harus mendapatkan jaminan upah yang layak untuk
buruh dan keluarganya, yang akan ditentukan
melalui negosiasi dengan organisasi serikat buruh
terkait.
Reorganisasi kerja untuk mengurangi penyebaran
virus tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi
upah.
Semua buruh, termasuk buruh musiman dan buruh
migran, dan terlepas dari status tempat tinggal
mereka, harus memiliki hak untuk cuti sakit/cuti
khusus, asuransi kecelakaan dan kompensasi
akibat disabilitas atau kecacatan.

TUNTUTAN IUF Covid-19: Pertanian
Transportasi
Transport
l

l

Transportasi yang disediakan oleh pemberi kerja ke dan dari
tempat kerja harus diatur agar dapat menerapkan langkah
menjaga jarak.
Alat transportasi harus didisinfeksi secara teratur dan buruh
transportasi harus mendapatkan perlindungan yang memadai.

Keamanan Tempat Kerja
l

l

l

l

l

l

Semua stasiun kerja harus diatur agar dapat menerapkan
tindakan jaga jarak fisik dan langkah-langkah perlindungan
yang diperlukan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
(APD) yang tepat.
Buruh yang bekerja harus memiliki akses yang memadai ke
air bersih setiap saat, fasilitas sanitasi dan semua pakaian
pelindung yang diperlukan, disinfektan, dll.
Informasi tentang lokasi, distribusi, dan penggunaan alat
yang tepat harus dapat diakses oleh semua buruh dalam
semua situasi kerja dalam bahasa yang mereka pahami.
Distribusi dan penggunaan peralatan, perkakas, dan
pasokan yang diperlukan harus menerapkan semua
langkah-langkah keselamatan yang direkomendasikan,
termasuk disinfektan secara teratur.
Buruh harus dapat menggunakan hak mereka agar
terhindar dari situasi yang tidak aman di tempat kerja tanpa
takut kehilangan penghasilan, pekerjaan, atau
penggusuran.
Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan
hak-hak buruh perempuan: hak mereka atas perlindungan
pendapatan dan jaminan sosial, perlindungan kehamilan,
perawatan pasca-melahirkan, alat pelindung diri yang tepat
dan perlindungan dari pelecehan seksual.

Kesehatan dan Keamanan
l

Komite kesehatan dan keselamatan kerja antara manajemen
dan serikat buruh sangat penting untuk memastikan bahwa
semua langkah-langkah kebersihan dan keselamatan
diterapkan dengan benar dan bahwa buruh tidak ditempatkan
pada kondisi yang berisiko tinggi seperti posisi percepatan
produksi, upah per satuan (borongan), pengurangan staf dan
melewatkan tahapan dalam standard operation procedure
(SOP) yang penting hanya untuk menyelesaikan pekerjaan
lebih cepat. Buruh perempuan harus diwakili dalam komite ini.

Konvensi Organisasi Buruh Internasional Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan panduan konkret yang dapat
diaplikasikan oleh pemerintah berdasarkan standar yang
disepakati secara internasional.
Konvensi 110 – Perkebunan meliputi:
perlindungan terhadap hak kebebasan berserikat dan perundingan
bersama
pembayaran upah
n
penyediaan layanan medis yang memadai untuk buruh dan
n
keluarga mereka
n
penyediaan perumahan yang memadai
n
cuti berbayar
n
penyediaan barang dan jasa di perkebunan dengan harga yang
adil dan wajar, untuk kepentingan buruh
n
perlindungan kehamilan, cuti hamil dibayar dan perlindungan untuk
ibu menyusui
n
inspeksi tenaga kerja wajib
Penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat pada tautan berikut
Rekomendasi : [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R110
n

Konvensi 184 – Keselamatan dan Kesehatan di Bidang Pertanian meliputi:
n

n

n

n

n

n

n

n

Tindakan yang Terkoordinasi
l

Di tingkat nasional, langkah-langkah ini harus digalakkan,
diimplementasikan dan dipantau bersama oleh otoritas
pemerintah yang kompeten, pengusaha, dan organisasi
serikat buruh yang relevan. Pengecer, perusahaan pengolah
makanan dan pengolah komoditas pertanian harus
berkomitmen untuk dapat mengimplementasikannya
secara efektif.
ILO, FAO dan WHO harus mengadvokasi di tingkat internasional
dalam usaha penerapan langkah-langkah untuk melindungi
kesehatan dan keselamatan buruh pertanian. Melalui kantor
nasional mereka, mereka harus melibatkan pemerintah dan
membantu mereka mengimplementasikan tuntutan ini.

memiliki hak agar dapat mencegah dirinya terpapar bahaya akibat aktivitas
kerja mereka.
Buruh sementara dan buruh musiman memiliki hak untuk menerima prosedur
keselamatan dan perlindungan kesehatan yang sama seperti buruh tetap.
disertakan dalam skema jaminan sosial dan asuransi kesehatan yang setara
dengan buruh di sektor lain.
perlindungan dalam hal penggunaan mesin, penanganan, transportasi dan
pengaplikasian bahan termasuk agrokimia.
perlindungan buruh perempuan.
Penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat pada tautan berikut
Rekomendasi 192
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R192]

Inspeksi Buruh
l

Pemerintah harus berupaya memantau secara teratur dan
memastikan agar semua pihak patuh dengan langkah-langkah
di atas melalui pengawas ketenagakerjaan yang memiliki
sumber daya yang baik dan terlatih.

Bantuan Darurat
l

l

perlindungan kesehatan dan keselamatan buruh pertanian dengan menghilangkan, meminimalkan, atau mengendalikan bahaya di lingkungan kerja
buruh pertanian.
berpartisipasi dalam penerapan dan peninjauan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan.
pemilihan perwakilan dalam komite keselamatan dan kesehatan

Pemerintah harus memberikan bantuan darurat untuk daerah
pedesaan di mana penutupan perbatasan dan tidak beroperasinya
pasar telah menjerumuskan buruh pertanian ke dalam
kemelaratan dan layanan-layanan penting telah ambruk.
Langkah-langkah yang tepat untuk merangsang dan
mendukung produksi pangan lokal juga harus diadopsi.

