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TUNTUTAN IUF AMAN KEMBALI BEKERJA
SELAMA COVID-19: HRCT
Jutaan buruh di sektor HRCT menderita akibat
pandemi COVID-19. Penutupan luas hotel, bar dan
restoran serta jatuhnya pariwisata secara umum telah
menghancurkan para buruh, lebih dari setengahnya
adalah perempuan.
Di beberapa negara, pemerintah melonggarkan tindakan pembatasan dan dalam waktu yang relatif singkat,
hotel dan restoran akan dibuka kembali. Sementara
pembatasan dan langkah-langkah kesehatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pelanggan sangat
penting, IUF prihatin karena kurangnya fokus oleh pemberi kerja dan pemerintah pada kesehatan dan keselamatan buruh di sektor HRCT.
Pandangan kami adalah bahwa mengingat dampak
pandemi - fisik, psikologis dan ekonomi - dan mengingat restrukturisasi sektor HRCT - beberapa diperlukan,
beberapa oportunistik - perlu waktu bertahun-tahun
untuk kembali ke tingkat aktivitas sebelum COVID-19.
Hal penting untuk membangun kembali sektor ini adalah suara-suara serikat buruh yang kuat yang memandu
pengembangan dan implementasi kebijakan untuk memastikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan
yang kuat, keamanan pendapatan, keamanan pekerjaan,
kesetaraan gender termasuk perawatan kesehatan dan
cuti sakit, dan di atas semua hak-hak serikat buruh.

EKONOMI
l

l

perlindungan ekonomi

l

langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, dan

l

tuntutan pada lembaga internasional.

Tuntutan ini ditujukan untuk seluruh buruh, baik mereka
yang bekerja di jaringan internasional besar atau di usaha kecil dan menengah (UKM), terlepas dari geografi, di
seluruh rantai pasokan.
Semua tindakan dan tuntutan harus ditargetkan pada
keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan pengamanan
sumber daya alam.

Menyediakan perawatan kesehatan untuk seluruh
buruh terutama di mana sistem perawatan kesehatan
yang memadai tidak dijamin secara universal.

l

Memberikan cuti sakit berbayar yang memadai untuk
karantina dan perawatan kerabat yang sakit.

l

Memastikan bahwa semua kebijakan sensitif gender
termasuk kebijakan tentang cuti berbayar dan
perlindungan pendapatan.

l

Memastikan bahwa seluruh buruh termasuk mereka
yang memiliki bentuk pekerjaan non-standar seperti
buruh paruh waktu, buruh outsourcing, buruh dengan
kontrak “jam-kosong” dan buruh informal, mendapatkan
manfaat dari perlindungan ekonomi.

l

Bernegosiasi dengan serikat buruh dan melaksanakan
program pelatihan untuk melatih kembali buruh
untuk keterampilan baru dan profesi yang berbeda.

l

Menegosiasikan bahasa PKB yang membutuhkan
negosiasi dengan serikat buruh sebelum penerapan
teknologi baru dan otomatisasi yang berpotensi
mempengaruhi pekerjaan.

Kami telah mengidentifikasi tiga bidang utama untuk
mengembangkan strategi dan tuntutan IUF:
l

Bernegosiasi dengan serikat buruh untuk memastikan
pemeliharaan pendapatan buruh dan perlindungan
pekerjaan.
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN (K&K)
l

LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
PEMERINTAH
l

l

l

WHO/ILO/UNWTO harus mengundang IUF untuk
bergabung dengan Komite Krisis Pariwisata Global
yang dibentuk untuk mengembangkan pedoman
internasional bersama untuk sektor HRCT.
Lembaga Keuangan Internasional termasuk Korporasi
Keuangan Internasional Bank Dunia harus memberikan
keringanan pendapatan darurat dalam bentuk gaji,
perawatan kesehatan dan cuti sakit berbayar bagi para
buruh.
PBB harus meminta pemerintah untuk mengikuti contoh
negara-negara seperti Denmark di mana bantuan
pemerintah untuk bisnis dikondisikan pada penangguhan dividen pemegang saham, pembelian kembali
saham dan penggunaan suaka pajak asing serta untuk
berinvestasi dalam pembangunan kembali layanan
publik termasuk perawatan kesehatan masyarakat .

l

Pemerintah harus meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang
penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

l

Pemerintah harus mengatur semua buruh migran tidak
berdokumen untuk menjamin akses ke perlindungan
sosial termasuk perawatan kesehatan.

Menghentikan program, kebijakan, dan protokol yang
mengalihkan tanggung jawab atas keselamatan dan
kesehatan buruh dengan berfokus pada perilaku buruh,
yang juga disebut program Keselamatan Berbasis
Perilaku, bukan pada bahaya di tempat kerja.

l

Mengamanatkan komite K&K di semua tempat kerja,
dengan perwakilan serikat buruh, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko paparan COVID-19 dan
mitigasinya dengan prosedur tertulis terperinci untuk
menerapkan pedoman ini tersedia dalam semua bahasa
yang digunakan oleh buruh.

l

Memastikan keterlibatan perempuan dalam komite K&K.

l

Menegosiasikan bahasa PKB berdasarkan Konvensi ILO
190 dan Rekomendasi 206 yang melindungi buruh dari
pelecehan seksual.

l

Mengamanatkan pelatihan K&K dan protokol Alat
Pelindung Diri (APD).

l

l

Menyediakan APD tanpa biaya, dalam jumlah yang
cukup, dan disesuaikan dengan tubuh perempuan
dan laki-laki.
Menerapkan langkah-langkah perlindungan tambahan
bagi buruh perempuan hamil dan perempuan menopause,
terutama perempuan yang mengalami gejala nyeri.

l

Bernegosiasi dengan serikat buruh sebelum pengenalan
aturan dan teknologi kerja baru untuk mengevaluasi dampak
pada kesehatan masyarakat, keselamatan, dan pekerja.

l

Mengikuti rekomendasi WHO dalam “Pertimbangan
operasional untuk manajemen COVID-19 di sektor
akomodasi” bahwa semua Program Hijau yang
menghalangi housekeeping harian ditangguhkan
tanpa batas waktu.

l

Memasukkan COVID-19 dalam Daftar Penyakit Akibat
Kerja ILO sesuai ringkasan kebijakan Dewan Serikat
Buruh Global.
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