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TUNTUTAN IUF Covid-19: KESETARAAN
Pandemi COVID-19 menciptakan kuburan untuk
kesehatan global dan krisis ekonomi yang
mempengaruhi setiap orang. IUF ingin memastikan
bahwa pendekatan gender saat menghadapi krisis
COVID-19 diadopsi oleh pengusaha, otoritas
kesehatan dan pemerintah. Pendekatan gender
secara responsif terhadap krisis COVID-19 sangat
penting untuk seluruh lapisan masyarakat demi
memastikan bahwa ketidaksetaraan gender tidak
direproduksi, diabadikan atau diperburuk dalam
konteks pandemi ini. Hal ini termasuk di tempat
kerja, melalui penyediaan layanan kesehatan
dan penelitian dan dalam pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak perempuan.

PENGUSAHA
1. Menghormati dan melaksanakan hak buruh untuk

mendapatkan tempat kerja yang aman, sehat, bebas
infeksi dan bebas bahaya.

2. Bernegosiasi dengan serikat dan melaksanakan
kebijakan nol toleransi terhadap stigmatisasi dan
kekerasan termasuk pelecehan seksual di dunia kerja.

3. Berkonsultasi dengan buruh perempuan dan laki-laki

serta perwakilan serikat buruh dan menerapkan
langkah-langkah pencegahan untuk seluruh tenaga
kerja, dan menyediakan informasi, instruksi dan training
kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk yang
berkaitan dengan COVID-19.

4. Memastikan perempuan selalu diikutsertakan dalam

badan-badan pembuat kebijakan mengenai kesehatan
dan keselamatan, termasuk komite kesehatan dan
keselamatan kerja.

5. Jika dibutuhkan, menyediakan alat pelindung personal

yang layak untuk buruh perempuan (dan laki-laki), yang
disesuaikan dengan tubuh mereka (contohnya, sarung
tangan, alat pernapasan, kaca mata pelindung, baju
luar (overall) dan pakaian pelindung).

6. Menyediakan toilet dan fasilitas cuci yang aman, terpi-

sah dan bersih serta akses ke air bersih dan air minum;
memberikan kesempatan untuk buruh menggunakan
fasilitas tersebut ketika mereka membutuhkannya selama hari kerja tanpa takut terkena penalti atau stigma.

Gunakan panduan IUF yang
baru diterbitkan tentang
pendekatan gender pada
kesehatan dan keselamatan
kerja untuk menawar dan
mengimplementasikan
perubahan-perubahan
penting di tempat kerja Anda
khususnya dalam konteks
krisis saat ini.

7. Menyediakan pos cuci tangan dan hand sanitizers
dalam jumlah yang cukup di seluruh tempat kerja.

8. Memperkenalkan langkah-langkah perlindungan

tambahan untuk buruh yang sedang hamil dan
menopause, khususnya yang mengalami gejala yang
menyakitkan.

9. Menghormati hak seluruh buruh dengan membuat

aturan yang diperlukan untuk merawat keluarga mereka
selama krisis.

TUNTUTAN IUF Covid-19: KESETARAAN
Dampak krisis terhadap perempuan

PEMERINTAH
1.

Meregulasi hak-hak pekerja seperti hak cuti sakit berbayar dan akses gratis ke layanan kesehatan yang seharusnya merupakan hak seluruh buruh terlepas dari status
pekerjaan, baik ekonomi formal maupun informal.

Sejauh ini, perempuan dan laki-laki sama-sama dapat terinfeksi oleh virus, tetapi
ada perbedaan pada tingkat kematian dan kerentanan terhadap penyakitnya.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa dibandingkan perempuan, lebih banyak
laki-laki dalam kondisi sekarat.
Namun, perempuan dan laki-laki terkena dampak krisis COVID-19 dalam bentuk
berbeda. Perempuan berada di garis depan pandemi ini. 70% perempuan bekerja
di sektor layanan sosial dan kesehatan dan sebagian besar kasir di supermarket
dan kantin adalah perempuan.
Di sektor-sektor IUF, krisis ini berdampak signifikan pada perempuan. Pertanian
dan industri pengalengan makanan berada di bawah tekanan ekstrem dengan
merebaknya COVID-19. Sektor Hotel, Restoran, Katering dan Pariwisata (Hotel,
Restaurant, Catering and Tourism [HRCT]) sekarang memasuki krisis yang parah.

2.

Melindungi upah dan pendapatan dan membuat rencana
bantuan untuk hipotek, sewa dan pinjaman.

3.

Mengatur semua buruh migran yang tidak memiliki
dokumen.

4.

Menyediakan dana darurat untuk membantu semua
buruh yang kehilangan pekerjaan baik sementara ataupun
permanen, termasuk seluruh buruh migran. Buruh
perempuan rentan terhadap hal-hal tersebut, buruh
migran perempuan bahkan lebih rentan lagi sehingga
harus dilindungi.

l

5.

Segera membangun negosiasi tripartit untuk menyediakan layanan pengasuhan anak dan solusi transportasi
yang aman bagi buruh perempuan yang harus tetap
bekerja di pabrik, lahan pertanian dan lahan perkebunan.

l

6.

Segera membangun negosiasi tripartit untuk menyediakan tambahan tempat penampungan bagi korban
perempuan akibat kekerasan domestik (termasuk
melalui daftar permintaan hotel kosong) sehingga
mereka dapat melarikan diri secepat mungkin dari
lingkungan yang berbahaya dan mengancam nyawa;
dan mendaftar tenaga profesional dan organisasi yang
bergerak di bidang kekerasan domestik sebagai
penyedia layanan penting.

l

Memperkuat sumber daya untuk kesehatan reproduksi
dan tidak mengalihkannya untuk tujuan lain.

8.

Memastikan lebih banyak perempuan yang diikutsertakan dalam badan-badan pembuat kebijakan, khususnya
yang berkaitan dengan kesehatan umum (termasuk
COVID-19) dan kesehatan dan keselamatan kerja.

9.

Melakukan penelitian mengenai dampak (termasuk
dampak ekonomi dan sosial) COVID-19 dan memastikan bahwa penelitian tersebut responsif gender dan
temuannya dipilah berdasarkan jenis kelamin.

10. Memastikan penelitian medis dalam pengembangan

obat-obatan dan/atau vaksin memperhitungkan
perbedaan jenis kelamin dan gender untuk memberikan
perlindungan yang sesuai.

Mari bergabung dalam kampanye
implementasi dan ratifikasi ILO Convention
190 oleh pemerintah berkaitan dengan
penghapusan kekerasan dan pelecehan dalam
dunia kerja.

66,5% tenaga kerja di bidang pertanian di negara-negara berpenghasilan
rendah adalah perempuan.

l

l

l

l

Perempuan mendominasi di industri unggas dan membentuk persentase
yang cukup besar di industri pengolahan makanan.
Di sektor HRCT, perempuan mewakili mayoritas housekeeper dan pekerja
di kafe dan restoran.
Perempuan yang sudah terlalu banyak terwakili dalam pekerjaan tidak
tetap, pekerjaan lepas dan pekerjaan bergaji rendah, akan menjadi pihak
pertama yang terdampak krisis ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Hingga saat ini, ratusan juta anak dipulangkan ke rumah oleh sekolah.
Hal ini berdampak pada perempuan sebagai pengasuh utama dalam
keluarga. Ini juga berarti bahwa beberapa perempuan harus berhenti
bekerja ketika tidak adanya perlindungan sosial yang memadai, sehingga
membatasi kebebasan ekonomi mereka.
Perempuan yang tetap bekerja harus mengawasi homeschooling dan
kelas jarak jauh anak-anak mereka sementara itu juga harus berurusan
dengan tanggung jawab profesional, memastikan persediaan makanan
dan merawat orang tua. Laki-laki dan perempuan harus secara mental
dan emosional mengatasi krisis ini.
Pembatasan bepergian secara global berdampak pada buruh migran
perempuan, seperti pembantu rumah tangga.
Pembantu rumah tangga di negara-negara yang terdampak merasakan
beban pekerjaan mereka meningkat tanpa upah lembur. Yang lain secara
brutal diberhentikan tanpa pesangon. Sebagian besar tidak dilindungi
dalam jaminan sosial apa pun.
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7.

l

Belajar dari pengalaman epidemi terkini
Sebuah pelajaran yang dipetik dari epidemi Ebola di Afrika tahun 2014-2016
adalah, karena peran gender ini, di Republik Demokratik Kongo, dua pertiga
dari yang terinfeksi adalah perempuan. Pada saat yang sama perempuan
umumnya tidak diikutsertakan dalam badan-badan pengambil kebijakan
yang bertanggung jawab atas epidemi itu. Di wilayah yang terinfeksi Ebola,
perempuan tidak berhak berpendapat ketika sumber daya untuk kesehatan
reproduksi dialihkan ke penanganan wabah. Hasilnya angka kematian ibu
meningkat 75%.
Ada sedikit harapan bahwa beberapa hal akan berubah dalam waktu dekat.
Contohnya, di seluruh dunia 72% kepala eksekutif kesehatan pemerintah
adalah laki-laki. Satuan tugas COVID-19 yang baru dibentuk di Amerika
Serikat terdiri dari 12 laki-laki, sebelas di antaranya adalah orang Kaukasia.
Karantina dan isolasi di rumah mengekspos perempuan pada KDRT, baik
karena mereka memang memiliki pasangan yang kasar atau pasangan
mereka menjadi kasar karena tambahan stres akibat himpitan keuangan.
Risiko kekerasan seksual, inses dan kehamilan usia dini meningkat secara
dramatis.

