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Resolusi Pemuda 

 

MASA DEPAN ADALAH MILIK KAMI,  

MASA DEPAN ADALAH SEKARANG! 

 
Dunia kerja berubah dengan cepat dan pandemi COVID telah memperburuk keadaan bagi kaum 
muda. Pengangguran, kontrak kerja rentan, upah rendah dan tidak ada akses ke jaminan sosial 
adalah norma bagi sebagian besar pekerja muda. 
 
Tingkat keterlibatan pemuda dalam serikat pekerja/ serikat buruh masih rendah. Serikat pekerja/ 
serikat buruh harus secara aktif bekerja untuk membalikkan tren ini untuk memastikan bahwa 
anggota muda mendapatkan ruang dan sumber daya sehingga dapat aktif dalam serikat mereka 
dengan cara yang mereka inginkan dan bermanfaat bagi aktivisme dan pertumbuhan mereka 
sebagai pemimpin. Ini akan memastikan masa depan gerakan serikat pekerja/ serikat buruh di 
seluruh dunia. 
 
Untuk membuat serikat pekerja/ serikat buruh relevan dengan pekerja muda, kami menuntut: 

1. Kami menuntut agar kaum muda menjadi bagian dari badan pembuat keputusan. 

Sebagian besar pekerja muda barbagi nilai-nilai serikat, dan suara pemuda sangat 
penting dalam memastikan kita terus membangun serikat pekerja/ serikat buruh yang 
kuat yang relevan bagi semua pekerja. Anggota muda harus duduk di meja ketika 
keputusan dibuat untuk memastikan agar keputusan-keputusan tersebut terus 
mendukung keterlibatan dan pengorganisasian pekerja muda, dan mewakili masalah 
yang dihadapi pemuda di tempat kerja dan di komunitas mereka. 
 

2. IndustriALL harus menciptakan sarana konkrit untuk peningkatan partisipasi pemuda 
 

IndustriALL dengan secara aktif mendorong anggota afiliasinya sehingga partisipasi 



pemuda dalam semua kegiatan IndustriALL, komite pemantau GFA dan struktur 
pengambilan keputusan akan meningkat. 

 
3. Kami menuntut kampanye pengorganisasian pemuda. 

Jika serikat pekerja/ serikat buruh serius untuk mewakili pekerja muda, IndustriALL 
Global Union dan para pimpinan afiliasi harus memberikan dukungan dalam kampanye-
kampanye yang spesifik. Dengan sumber daya yang konkret, anggaran yang realistis, 
dan waktu yang memadai untuk mengorganisir pekerja muda baru, dengan fokus pada 
negara-negara di mana serikat pekerja/ serikat buruh belum memiliki struktur atau 
sumber daya yang memadai. 

 
4. Kami menuntut adanya program pertukaran untuk pengembangan kapasitas 

regional dan internasional. 
 
Untuk membangun kekuatan secara global dan keberhasilan melibatkan kaum muda di 
semua tempat kerja di serikat kita, kami perlu membangun hubungan dengan pekerja 
muda lainnya di seluruh dunia. Program pemberdayaan pemuda dan kesempatan 
pendidikan pemuda, dan program pertukaran akan memberi kami kemampuan untuk 
belajar dari satu sama lain dan menciptakan cara yang lebih baik untuk melibatkan kaum 
muda 
 

5. Kami menuntut adanya akademi pemuda dan feminis muda 
Untuk mempersiapkan Pemuda Aktivis dan Feminis Muda sebagai pemimpin yang 
handal, diperlukan struktur dan pelatihan (peningkatan kapasitas) yang memadai. 
Akademi-akademi ini dapat dibuat di tingkat regional dan nasional. 
 

6. Kami menuntut adanya keterlibatan pemuda dalam semua perundingan mengenai 
masa depan kami. 
 
Pekerjaan kaum muda sering kali identik dengan pekerjaan rentan (prekarius) – 
ketiadaan jaminan perjanjian kerja dan upah. Kami menuntut pekerjaan yang layak dan 
berkualitas yang memungkinkan semua pekerja muda untuk membayangkan masa 
depan yang aman dan meyakinkan dan satu-satunya cara untuk memastikan ini adalah 
dengan melibatkan pekerja muda ketika merundingkan perjanjian kerja bersama dan 
merundingkan kebijakan ketenagakerjaan. 

 
7. Kami menuntut diakhirinya kekerasan berbasis gender. 

Kekerasan berbasis gender masih merupakan realita saat ini. Pelecehan seksual masih 
terjadi di tempat kerja, dan di dalam serikat pekerja/ serikat buruh kita. Kami, pemuda 
IndustriALL, mengatakan tidak pada kekerasan berbasis gender! Kami ingin ruang yang 
aman bagi perempuan. Kami ingin kampanye kesadaran gender di semua serikat 
pekerja/ serikat buruh dan di tempat kerja kami, dan kami menuntut agar Konvensi ILO 
190 diratifikasi oleh semua negara yang kami wakili! 
 

8. Kami menuntut pekerjaan yang sama, upah yang sama dan hak yang sama. 
Karena ketidaksetaraan, perempuan muda menderita lebih banyak kerentanan, 
pengangguran dan kemiskinan. Kita perlu meningkatkan visibilitas perempuan muda 
yang bekerja di industri kita dan mempromosikan pekerjaan perempuan muda, terutama 
dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara tradisional tidak dilakukan oleh mereka. 
 

9. Kami menuntut serikat pekerja/ serikat buruh di mana suara semua orang 



dihormati. 
Kami menginginkan serikat pekerja/ serikat buruh yang demokratis dan inklusif di 
IndustriALL dan afiliasinya di mana serikat pekerja/ serikat buruh tidak lagi menjadi 
tempat di mana pekerja dapat didiskriminasi karena usia, jenis kelamin, asal, orientasi 
seksual, ras, status sosial, agama atau budaya. Kami ingin dunia yang bebas dari 
diskriminasi. 
 

10. Kami menuntut keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. 
Krisis iklim, transformasi dunia kerja dan peningkatan pekerjaan rentan, pertumbuhan 
ekonomi gig dan kerja platform, terutama berdampak pada masa depan kita. Dunia kerja 
berubah. Teknologi baru menawarkan kemungkinan baru, yang dapat meningkatkan 
keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan kita. Kami ingin menjadi pendorong atas 
perubahan ini. 
 

11. Kami menuntut pelatihan yang berkesinambungan dan mendalam di bidang-
bidang yang berkaitan dengan dunia kerja. 
Untuk memungkinkan kaum muda yang bekerja di sektor industri untuk meningkatkan 
keterampilan dan memberdayakan mereka sehingga dapat memikul tanggung jawab 
sebagai pengambilan keputusan. 
 

12. Kami menuntut adanya jaringan komunikasi pemuda untuk mendukung kampanye 
pengorganisasian pemuda 
Kami percaya bahwa kami harus berada di tempat para pekerja muda berada untuk 
membuat kaum muda terlibat dalam serikat pekerja/ serikat buruh kami. Jaringan 
komunikasi pemuda akan membantu berbagi pesan positif serikat pekerja/ serikat buruh, 
berbagi cara pemuda dapat terlibat dan menunjukkan bagaimana serikat pekerja/ serikat 
buruh relevan bagi semua pekerja muda di seluruh dunia. 
 

13.  Kami menuntut kontrak kerja standar yang menjamin hak semua pekerja muda di 
seluruh dunia. 
Kami menolak reformasi hukum ketenagakerjaan yang mundur  yang mengancam 
pekerjaan dan jaminan sosial. IndustriALL harus menjadi motor penggerak bagi semua 
afiliasinya dalam mewujudkan Reformasi Hukum Ketenagakerjaan yang maju yang 
menjamin pekerjaan, pendapatan dan jaminan sosial. 
 

14.  Kami menyerukan penyebarluasan pengalaman dan pengetahuan yang 
berkelanjutan. Kami tidak menolak segala sesuatu yang telah dicapai oleh generasi 
sebelumnya, sebaliknya! Itulah sebabnya kami ingin melihat program mentoring di mana 
kami dapat berdebat dan bertukar pikiran dengan para pemimpin kami. 

 
Untuk mencapai hal-hal di atas, kami meminta dukungan dari afiliasi IndustriALL. Kami 
menyerukan kepada para pemimpin kami. Kami ingin berkontribusi untuk membangun kekuatan 
pekerja dan membela hak-hak pekerja bersama dengan Anda. Saat ini adalah 
waktunya untuk berbagi, untuk membebaskan ruang bagi integrasi, partisipasi, dan perwakilan 
pemuda yang lebih baik dalam struktur serikat pekerja/ serikat buruh kita. 
 
Kami, pekerja muda, perlu mengartikulasikan diri kami sendiri, untuk meningkatkan bagian dan 
posisi kami. Untuk melakukan ini, kami menuntut ruang, platform yang disediakan untuk kaum 
muda dengan sumber daya dan kewenangan yang diperlukan untuk membuat platform ini layak. 
Kami ingin mengartikulasikan diri kami di tingkat regional dan internasional. Kami ingin platform 
ini diakui secara resmi oleh IndustriALL dan afiliasinya. 



 
IndustriALL dan afiliasinya harus memprioritaskan pelaksanaan audit pemuda regional dan 
nasional, yang akan menginformasikan tingkat pekerjaan pemuda di wilayah tersebut dan di 
tingkat nasional dan formasi ujung tombak struktur pemuda di afiliasi. 
 
Untuk wilayah Sub-Sahara 
IndustriALL ingin memastikan bahwa Komite Pemuda di Kawasan sub sahara yang terpilih 
menyatu dalam IndustriALL dan struktur afiliasinya sehingga dapat mengoperasionalkan komite 
tersebut dan memastikan bahwa struktur pemuda dibentuk di tingkat nasional, regional dan 
global. 
IndustriALL dan afiliasinya akan melakukan upaya yang seksama dan penuh kesadaran untuk 
mengembangkan kapasitas dan kompetensi pekerja muda agar terlibat secara aktif dan 
terintegrasi penuh dalam semua kegiatan serikat pekerja termasuk dalam proses pengambilan 
keputusan serikat pekerja/ serikat buruh. Komite Eksekutif Regional harus mempertimbangkan 
untuk mengundang perwakilan pemuda sebagaimana dan bila dianggap tepat untuk tujuan 
pembelajaran. 


