
 Solidaritas bersama anggota IUF Asia/Pasifik pada Hari Buruh Internasional 2020 

 

Nama saya Dr. Muhammad Hidayat Greenfield dan saya terpilih sebagai Sekretaris 

Regional IUF di wilayah Asia/Pasifik. IUF adalah organisasi serikat buruh internasional yang 

mewakili 10 juta anggota di 127 negara di seluruh dunia. IUF menyatukan para buruh di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, pabrik minuman, hotel, restoran, 

katering, dan pariwisata. IUF menyatukan para buruh di seluruh sektor ini dalam persatuan, dan 

melalui persatuan ini membangun kekuatan. Kami perlu berjuang untuk meningkatkan 

kehidupan dan mata pencaharian para buruh dalam cakupan saat ini. Dalam krisis COVID-19 

saat ini, kehidupan dan mata pencaharian berada di bawah ancaman. Untuk menandai Hari 

Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei, kami ingin memperluas solidaritas kami kepada semua 

anggota kami dan keluarga mereka. Pada saat yang sangat sulit ini, kami juga ingin 

menyampaikan simpati dan belasungkawa terdalam kami kepada anggota kami yang telah 

kehilangan orang yang dicintai. Kita harus tetap bersatu untuk terus membangun kekuatan 

kolektif kita tetapi juga terus menegaskan nilai-nilai sosial kita tentang kesopanan, martabat, 

keadilan sosial dan ekonomi, dan solidaritas, karena nilai-nilai inilah yang akan membawa kita 

melewati krisis ini. Nilai-nilai inilah juga yang akan membantu mengubah sistem yang 

membawa kita kepada krisis ini.  

Pandemi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang sangat serius, tetapi pandemi ini 

menjadi krisis karena sistem yang kita jalani telah mengecewakan kita. Pemerintah telah gagal 

dan lembaga telah mengecewakan kita. Tidak ada keraguan bahwa ketika kita melewati krisis 

COVID-19, kita harus mengubah sistem dan mengubah nilai-nilai yang menentukan keuntungan 

atas manusia. Kita harus menegaskan bahwa orang lebih penting daripada keuntungan, bahwa 

Buruh bukan komoditas, dan kita harus membangun kembali semua barang dan jasa publik 

yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk masyarakat yang sehat dan bagi semua orang untuk 

memiliki akses kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal, dan makanan yang mereka 

butuhkan. 

Ini bukan hal baru. Ini ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Adalah hak 

setiap orang di mana pun untuk memiliki akses kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan 

pendidikan. Ini adalah salah satu perjuangan paling mendasar dari gerakan serikat buruh kami, 

dan ini penting dalam sejarah IUF. Tahun 2020 ini adalah peringatan seratus tahun IUF yang 

didirikan pada 1920. IUF selalu tetap berkomitmen pada sistem yang lebih adil di mana 

kepentingan mayoritas orang didahulukan dan bahwa kami mengembangkan sistem ekonomi 

dan sosial yang melayani orang dan memastikan akses kolektif mereka terhadap hak-hak 

mereka.  

Sangat penting bahwa pada Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei kita tidak akan 

merayakannya karena ini adalah waktu yang sangat sulit bagi banyak anggota kami yang 

menghadapi kesulitan ekonomi yang ekstrem, dan ini adalah waktu yang sangat sulit. Kita tidak 

akan merayakannya, tetapi apa yang akan kita lakukan adalah saling meyakinkan bahwa kita 

memiliki nilai-nilai kolektif dan komitmen serta kekuatan yang diperlukan untuk membawa kita 

keluar dari krisis ini dan untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi. Kita memiliki potensi 

untuk melakukannya. Saya kira jika saya ditanya, apa elemen yang kita butuhkan? Jawabannya 

yaitu serikat buruh untuk membantu dalam hal ini. Nilai apa yang harus kita renungkan? Yaitu 

keberaniannya, kebaikannya, solidaritasnya, dan ketahanan kita. Serikat buruh kami tangguh 



dan itu adalah sejarah IUF. Kami tidak akan menggunakan tahun 2020 ini untuk merayakan 100 

tahun IUF tetapi untuk mengingat bahwa IUF telah bertahan selama seratus tahun perang 

penindasan genosida, resesi, teror, pandemi. IUF dan anggotanya selamat dari semua ini untuk 

terus mengadvokasi, mengorganisir, dan memperjuangkan nilai-nilai fundamental kita dari 

keadilan ekonomi dan sosial dan untuk membangun sistem sosial dan ekonomi yang melayani 

kebutuhan orang-orang dalam keluarga mereka dan bukan kebutuhan minoritas dan haus 

mereka akan keuntungan.  

Jika melihat aturan IUF, kami memiliki prinsip dan tujuan kami. Dikatakan dalam aturan 

IUF, hubungan ekonomi dan sosial yang ada mencerminkan kekuatan kepentingan minoritas 

yang telah mengatur kehidupan sosial demi keuntungan mereka sendiri dan merugikan 

sebagian besar populasi dunia; prevalensi kepentingan minoritas tersebut adalah penyebab 

utama kejahatan sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, rasa tidak aman, penindasan, dan 

perang yang mengancam kesejahteraan dan masa depan umat manusia; adalah kewajiban 

gerakan buruh sebagai kekuatan progresif dasar dalam masyarakat, untuk menggunakan 

semua cara yang tepat untuk berhasil menegaskan kepentingan umum masyarakat luas, dan 

untuk mempromosikan lembaga-lembaga di mana rakyat dapat secara demokratis menentukan 

nasib ekonomi dan sosial mereka sendiri, dan mengamankan kebebasan, kesejahteraan, 

keamanan, dan perdamaian; produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan komoditas 

terkait adalah layanan sosial dasar bagi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab gerakan buruh, 

dan yang utama, para buruh di industri makanan yang bersekutu, untuk memastikan bahwa 

sumber daya dunia dalam makanan dimanfaatkan agar dapat melayani kepentingan umum 

daripada kepentingan pribadi atau minoritas publik. Dan saya memikirkan lagi, peringatan 

seratus tahun IUF yaitu untuk Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei. 

Hal yang paling utama dalam krisis COVID-19 ini adalah telah membawa kesulitan, 

penderitaan, dan tragedi kepada anggota kami di seluruh wilayah. Kita harus mengingatkan diri 

kita sendiri tentang komitmen nilai-nilai ini bahwa kita berada dalam krisis karena kepentingan 

minoritas dan dorongan mereka akan keuntungan. Kita harus keluar dari krisis ini dengan 

perspektif yang sangat berbeda tentang dunia dan sistem yang perlu kita bangun untuk 

memastikan bahwa mata pencaharian dan kesejahteraan anggota kita dan keluarga mereka 

akan terus meningkat.  

Ini benar-benar pesan kami tentang Hari Buruh Internasional: kita harus tangguh dalam 

masa tragedi dan krisis ini. Kita harus tangguh dalam posisi ekonomi yang akan datang tetapi 

juga harus berkomitmen dan berani mengubah sistem untuk membawa nilai-nilai sosial kita ke 

forum dan untuk secara kolektif mengubah dunia di mana kita hidup. Ini adalah tantangan 

besar, tetapi hari demi hari, sedikit demi sedikit di tempat kerja, di komunitas, dan di 

masyarakat. Anda telah mengubah dunia tempat kita hidup melalui tindakan kebaikan dan 

solidaritas Anda, melalui dukungan Anda untuk orang lain, melalui Anda tidak mementingkan 

diri sendiri, dan melalui keberanian Anda. Semua nilai-nilai ini adalah apa yang membuat kami 

sangat bangga dengan Anda.  

Ketika saya memperkenalkan diri di awal tentang Sekretaris Regional terpilih, harus 

jelas bahwa saya melayani Anda. Saya sangat bangga melayani Anda sebagai anggota di 

seluruh wilayah. Tim saya sangat bangga melayani Anda dan kami akan terus melakukannya. 

Jadi di Hari Buruh Internasional kami menyatakan solidaritas kami dan kami tahu bersama-

sama kita akan mengorganisir, melawan, dan mengubah dunia ini. Terima kasih. 


