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COVID-19: AKSI DI INDUSTRI GARMEN GLOBAL 
 
 

 

 

Titik awal kami 

Organisasi yang mendukung pernyataan ini berkomitmen untuk mengambil tindakan guna melindungi 

pendapatan, kesehatan dan ketenagakerjaan pekerja garmen dan mendukung pengusaha untuk 

bertahan selama krisis COVID-19 serta bekerja sama untuk membangun sistem perlindungan sosial 

yang berkelanjutan bagi industri garmen yang lebih adil dan tangguh. 

Ini akan mengharuskan semua pelaku – pemerintah, bank dan lembaga keuangan, organisasi 

internasional, merek dan pengecer, pabrik, organisasi pengusaha dan serikat pekerja, pemangku 

kepentingan dan mitra pengembangan lainnya – untuk menjalin kerja sama secara mendesak guna 

menyusun langkah-langkah konkret dan spesifik serta memberikan kontribusi yang diperlukan, sesuai 

dengan peran organisasional, untuk memenuhi prioritas-prioritas ini. 

 

 
Prioritas kami 

1. Kami menyerukan kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempercepat 
akses ke kredit, tunjangan pengangguran dan dukungan pendapatan, pinjaman jangka 
pendek tanpa atau dengan bunga rendah, pengurangan pajak, penangguhan bea, 
stimulus fiskal dan bentuk dukungan lainnya. 

 

2. Menyadari bahwa bisnis, baik merek maupun pabrik, sedang menghadapi dampak 
terhadap kelangsungan usaha mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
mengalami berbagai keadaan yang secara dramatis dapat berdampak pada upah dan 
pendapatan pekerja serta perorangan, organisasi yang mendukung dokumen ini 
berkomitmen untuk berupaya bersama lembaga keuangan, pemerintah dan donor 
mendukung mobilisasi dana yang cepat dan inovatif melalui dana bantuan darurat, 
kredit dan pinjaman jangka pendek guna memberikan dukungan pendapatan cepat 
kepada pekerja dan perorangan. Dukungan juga diperlukan untuk meningkatkan 
skema perlindungan sosial dan mendukung aksi mempertahankan pekerjaan melalui 
berbagai cara, paket perpajakan atau biaya jaminan sosial dan program pengangguran 
sementara. Kami akan sangat mendukung akses ke dana-dana ini sehingga pemasok 
dapat tetap menjalankan kegiatan mereka. Sangat penting untuk memprioritaskan 
pekerjaan dan pendapatan pekerja segera dan selama periode krisis yang panjang. 

 
3. Dana harus digunakan untuk memungkinkan pabrikan memastikan kelangsungan 

usaha termasuk pembayaran upah bagi semua pekerja tanpa memandang kontrak 
kerja sesuai dengan undang-undang nasional, perjanjian bersama dan skema dukungan 
pendapatan dan retensi pekerjaan yang berlaku untuk menghadapi krisis ini. 

 
Merek dan pengecer berkomitmen pada serangkaian tindakan untuk membatasi dampak 
buruk COVID-19 pada rantai pasokan mereka, yang meliputi: 

 

a. Membayar pabrik untuk barang jadi dan barang dalam produksi. 
b. Menjaga keterbukaan jalur komunikasi yang cepat dan efektif dengan mitra rantai 

pasokan tentang status operasi bisnis dan perencanaan masa depan. 
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c. Jika keadaan keuangan memungkinkan, dukungan langsung ke pabrik juga dapat 

dipertimbangkan. 

 

 
4. Untuk mendorong penghormatan terhadap standar-standar ketenagakerjaan 

pokok ILO serta tempat kerja yang aman dan sehat. 

 

5. Kami memahami bahwa langkah-langkah segera untuk menangani dampak krisis harus 
berjalan seiring dengan pembentukan atau penguatan sistem perlindungan sosial 
berkelanjutan dan infrastruktur publik bagi layanan sosial. Ini sangat penting untuk 
meningkatkan ketahanan, yang memungkinkan masyarakat mengatasi keadaan 
darurat dalam waktu dekat dan mengurangi dampak kemungkinan krisis di masa 
depan. Oleh karena itu, organisasi yang mendukung pernyataan ini berkomitmen, 
sesuai dengan peran kami masing-masing, untuk mendukung pengembangan landasan 
perlindungan sosial dan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja dan pengusaha 
di industri garmen sesuai dengan rekomendasi ILO 202 dengan maksud untuk 
menetapkan, seiring waktu, tanggung jawab semua pihak agar berkontribusi terhadap 
sistem yang berkelanjutan. 

 

Realitas kita saat ini 

Situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah moderen dalam skala dan jangkauan 

dampak lintas sektor dan negara secara global. Jatuhnya permintaan garmen merupakan konsekuensi 

langsung dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperlambat infeksi COVID-19. 

Langkah-langkah semacam itu mengakibatkan penutupan ritel secara luas, PHK dan merumahkan 

pekerja, penutupan pabrik dan PHK lintas sektor yang memperlambat permintaan konsumen dan 

merusak kepercayaan dan keamanan konsumen. Kombinasi faktor-faktor ini mengakibatkan 

pembatalan pesanan di seluruh rantai nilai garmen global yang, pada gilirannya, membuat sejumlah 

merek, pengecer dan pemasok tidak mampu membayar pekerja dan mengalami masalah terkait 

kelangsungan finansial jangka pendek, menengah dan panjang untuk melanjutkan operasional 

mereka. 

Di negara-negara yang sistem kesehatan dan perlindungan sosialnya lemah, ketidakmampuan 

membayar upah pekerja atau memberikan dukungan pendapatan dapat dengan cepat berpotensi 

membuat jutaan orang jatuh miskin dan sangat melemahkan langkah-langkah untuk melindungi 

pekerja dan masyarakat umum dari penyebaran COVID-19 yang cepat. Diperlukan tindakan segera 

untuk menjamin  pembayaran upah dan memberikan dukungan kepada pengusaha untuk melindungi 

pekerjaan ke depan. 

Kita tidak tahu berapa lama lagi permintaan garmen akan kembali, dalam bentuk, ruang lingkup dan 

skala apa rantai nilai garmen akan kembali beroperasi, dan kapan produksi dapat dilanjutkan dalam 

kondisi kerja yang aman. Kita tahu bahwa banyak pabrik di dalam industri ini tidak cukup tangguh 

untuk bertahan dari krisis ini. Pabrik-pabrik sudah mulai tutup dan pekerja diberhentikan dan 

dirumahkan. Kita harus bertindak untuk melindungi pekerja dan pengusaha selama periode ini 

sehingga pabrik tetap dapat hidup dan dapat mempekerjakan pekerja kembali selama pemulihan. 

Kendati pandemi dan krisis ekonomi yang diakibatkannya merupakan fenomena global, kecepatan dan 

skala dampak ekonomi yang dirasakan di sektor garmen mengungkapkan kerapuhan bisnis dan 

pekerjaannya. Ini terjadi terutama di negara-negara di mana negara-negara bagian memiliki sistem 

perlindungan sosial dan kesehatan yang lemah dan perusahaan-perusahaan memiliki kebijakan 

asuransi yang sangat terbatas untuk tujuan ini. Dalam keadaan ini, sejumlah besar pekerja rentan dan 

keluarga mereka dapat dengan cepat jatuh ke dalam kemiskinan, memundurkan pembangunan 

selama beberapa dasawarsa. Karena kita dapat dan harus memprediksi gangguan lain semacam ini di 

masa depan, para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem 
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perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja dan perusahaan di masa depan. 

Ini adalah kepentingan semua pemangku kepentingan industri, pemerintah, donor dan organisasi 

pembangunan yang memberikan dukungan. 

 
Pendekatan kami untuk melindungi yang paling rentan 

Aksi kami akan fokus pada perlindungan bagi pekerja dan pengusaha di negara-negara yang sistem 

perlindungan sosial dan kesehatannya paling lemah, dan mereka yang pekerjaannya menuntut 

langkah-langkah khusus untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mereka. Negara-negara 

prioritas potensial akan diidentifikasi melalui analisis ahli dan terkini terhadap langkah perlindungan 

sosial apa yang sudah ada dalam praktiknya, misalnya dana talangan dan penerapan perlindungan 

wajib atau sukarela. 

 
Langkah selanjutnya 

Sebuah kelompok kerja internasional akan dibentuk dalam waktu dua minggu yang diadakan oleh ILO 

dan dikoordinasikan oleh IOE dan ITUC, yang mencakup merek dan pabrik, organisasi pekerja dan 

organisasi pengusaha serta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan lebih lanjut 

guna memenuhi komitmen ini. 


