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SERIKAT PEKERJA EROPA DAN PERAN PENTING 
DALAM MEREKA INTERNASIONALISASI SERIKAT 

PEKERJA 

• James Watt (1763) menemukan mesin uap. Tenaga manusia 
digantikan mesin dalam industri.  

• Revolusi Industri abad ke-18. Industri membutuhkan banyak tenaga 
kerja manusia. Migrasi ke kota terjadi.  

• Itulah konteks sosial kelahiran serikat buruh (SB). SB lahir di 
negara-negara industri: Inggris dan Jerman. Motif: pembebasan 
manusia dari eksploitasi. Kerja mesti merupakan sarana realisasi 
diri, bukan eksploitasi diri.  

• Working class consciouness – capitalism extend beyond countries - 
bahwa kondisi kerja buruh kurang lebih identik atau sama tidak 
peduli di negara manapun. Oleh karena pentingnya untuk 
membangun solidaritas dan kekuatan pekerja/buruh lintas negara 
(secara internasional) 

• Sektoral/industri menjadi dasar pembentukan internasionalisasi 
serikat pekerja tetapi tantangan yang dihadapi adalah blok ideologi.  

 



Prinsip dasar gerakan buruh 
internasional? 

• Berbagi nilai bersama mencakup pembelaan 
terhadap manusia dan hak serikat buruh, 
perlawanan kuat terhadap rezim totaliter, 
mendukung upaya tulus untuk menjaga 
perdamaian dunia, pengesahan perjuangan 
untuk keadilan sosial, dan tuntutan untuk 
pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil 
di tingkat nasional dan tingkat internasional. 

• Upaya untuk membangun pemahaman 
hubungan yang ada antara hak serikat  pekerja 
dan pekerja dan menggunakan koneksi tersebut 
untuk memperkuat dukungan internasional 
untuk hak-hak pekerja.  

• Organisasi afiliasi harus bebas dari dominasi 
pemerintah, partai politik, atau kekuatan 
eksternal lainnya dan menerima tujuan 
Konfederasi mengembangkan serikat buruh 
yang demokrasi. 

• An injury to one is an injury to all 
 



Gerakan buruh internasional, 
sejarah singkat (1) 

• Awal mula: pergerakan buruh internasional dibangun atas fondasi jutaan serikat pekerja 
tingkat lokal. Serikat pekerja dibentuk atas dasar dan pencapaian atas mempertahankan dan 
meningkatkan kondisi para anggotanya dalam sistem hubungan industrial secara nasional. 
Namun, selama lebih satu abad, serikat pekerja juga memiliki kepentingan dan komitmen 
internasional, yang diantaranya mereka ungkapkan dengan melalui organisasi serikat pekerja 
internasional. 

• Pembentukan ITSs (International Trade Secretariats) tahun 1889 – menentukan keterwakilan 
serikat pekerja nasional dari sektor atau industri mereka dan keterwakilan serikat pekerja 
nasional - tahun 2002 ITSs berubah nama menjadi Global Union Federations (GUFs) 

• 1914 terbentuk sekitar 28 ITSs tingkat sektoral atau industrial, misal yang mewakili pekerja 
pertambangan (1890), pekerja industri pakaian (1893), pekerja industri metal (1890), pekerja 
industri tekstil (1894), pekerja transport (1896) dan lainnya.  

• Tahun 1913 terbentuk the International Federation of Trade Unions (IFTU) yang 
beranggotakan pusat serikat pekerja nasional – mereka mengatakan memiliki anggota  sekitar 
20 serikat pekerja (konfederasi) dengan jumlah anggota 7,7 juta dimana sebagian besar 
adalah dari Eropa, tapi juga termasuk the American Federation of Labor (AFL). 

 

 



Gerakan buruh internasional, sejarah 
singkat (2) 

• Selain IFTU, ada 2 organisasi lainnya yaitu the Red International of Labour 
Unions (RILU, dibentuk 1921) dan International Federation of Christian 
Trade Unions (Perancis disingkat CISC, dibentuk 1920) 

• RILU – dibentuk oleh para pemimpin komunis Uni Soviet – tetapi tahun 
1943 dibubarkan saat partai dominan komunis internasional (Comintern) 
dibubarkan oleh Stalin. 

• CISC – dibentuk berdasarkan kerjasama organisasi para pekerja Kristen 
dibeberapa negara Eropa, khususnya Jerman, Italia, Perancis dan the Low 
Countries (Belgia dan Belanda, juga termasuk Luxemburg). CISC dibentuk 
karena asas alternatif organisasi dan filosofi bagi mereka pekerja Kristen 
dan Katolik dimana menjadi bagian dari serikat pekerja sosialis dengan 
oposisi terhadap otoritas agama dan sentimen anti agama tidaklah dapat 
diterima.  

• Dari ketiga Konfederasi internasional diatas, IFTU merupakan yang 
terbesar anggotanya. Pada puncak IFTU mencapai keanggotaan 20 juta 
setelah perang dunia 1, tetapi mengalami penurunan drastis ketika serikat 
pekerja Jerman dihancurkan oleh rezim Nazi. Ketika pecah perang dunia ke 
2 keanggotaan IFTU mencapai 14 juta termasuk dari AFL 
 



Gerakan buruh internasional, sejarah 
singkat (3) 

• Perang dunia ke 2 telah mengacaukan serikat pekerja internasional – ideologi dan partai 

• Tetapi perang dunia ke 2 juga memberikan peran bagi serikat pekerja internasional untuk 
melakukan restrukturisasi organisasinya – bahwa “labour unity” menjadi kunci obyektif 
gerakan mereka.  

• 1945 IFTU dibubarkan dan diganti dengan the World Federation of Trade Unions (WFTU, 
dibentuk di Paris bulan Oktober 1945) – inisiator  the British Trade Union Congress (TUC), the 
Soviet All Union Central Council of Trade Unions (AUCCTU), and the American Congress of 
Industrial Organizations (CIO). 

• Beberapa serikat pekerja yang tidak mau bergabung dengan WFTU bergabung dengan CISC. 
CISC juga banyak kehilangan anggotanya terutama dari Jerman dan Italia. Secara bertahap CISC 
meninggalkan ikatan tradisional mereka dengan gereja dan menjadi lebih sekular. Akhirnya 
tahun 1968 mengganti nama menjadi the World Confederation of Labor (WCL) 

• 1949 terbentuklah : the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). AFL keluar 
dari WFTU. CIO bergabung dengan ICFTU. 1955 AFL-CIO menyatukan diri mereka (merger) 

• WFTU masih eksis sampai sekarang biar tetap jumlah anggota kecil dan tetap mempertahankan 
komunisme sebagai ideologi gerakan - http://www.wftucentral.org/ 

• Tahun 2006 ICFTU dan WCL menyatukan diri mereka menjadi ITUC 

http://www.wftucentral.org/


Sejarah ILO 

• ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang 
mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa 
perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada 
keadilan sosial.  

• Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang 
manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 
1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO 
membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang 
menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi 
manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa 
“kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana”. 

• ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi 
standar-standar ketenagakerjaan internasional.  

• ILO adalah lembaga tripartit. Dimana perwakilan kelompok pekerja diambil dari 
konfederasi serikat pekerja nasional, sehingga serikat pekerja memainkan peran 
penting dalam mengembangkan kebijakan di ILO. Biro Kegiatan Buruh (ACTRAV) di 
sekretariat didedikasikan untuk memperkuat serikat pekerja independen dan 
demokratis sehingga mereka dapat mempertahankan hak dan kepentingan pekerja 
dengan lebih baik. 



Badan dan relasi serikat pekerja 
internasional (WFTU) 

• Dari tahun 1949 sampai 1989, sebagian besar 
pokok prinsip WFTU Konstituen adalah organisasi 
buruh di negara-negara yang diperintah oleh 
partai komunis. 

• Sekarang, mereka juga menarik anggota non 
partai komunis 

• Dalam tubuh WFTU ada wadah namanya Trade 
Union Internationals (TUI), untuk menampung 
anggota berdasarkan sektor atau industrinya 

• Kantor pusat di Atena,Yunani 
• Email: http://www.wftucentral.org/  

http://www.wftucentral.org/
http://www.wftucentral.org/


Badan dan relasi serikat pekerja 
internasional (ITUC dan GUFs) 

• GUFs adalah organisasi otonom dengan 
struktur organisasi mereka sendiri. Secara 
kolektif, Hubungan mereka dengan ICFTU 
(sekarang, ITUC) didasarkan pada apa yang 
disebut Milan Agreement tahun 1951 

• sebuah kesepakatan baru dinegosiasikan 
untuk kerja sama terstruktur di antara GUF, 
ITUC dan TUAC – GLOBAL UNIONS COUNCIL 



GUFs – Global Unions Federation (1) 
Jumlah Angota  Jumlah Serikat 

Pekerja 
Jumlah Negara 

Building and Wood 
Worker's 
International 

12,000,000 334 120 

Education 
Internationa 

32,000,000 400 170 

International 
Federation of 
Journalists (IFJ) 
 

600,000 140 

IndustriALL Global 
Union 

50,000,000 140 

International 
Transport Workers' 
Federation 

19,000,000 700 150 



GUFs – Global Unions Federation (2) 
Jumlah Angota  Jumlah Serikat 

Pekerja 
Jumlah Negara 

International Union 
of Food, 
Agricultural, Hotel, 
Restaurant, 
Catering, Tobacco 
and Allied Workers' 
Association 

10,000,000 420 120 

Public  
Services  
International 

20,000,000 700 154 

UNI Global Union 
 

20,000,000 900 140 



Serikat pekerja 
sektoral/industrial (tingkat 

perusahaan/federasi) 

RELASI SERIKAT PEKERJA – NASIONAL DAN 
INTERNASIONAL 

Global Unions 
Federations (GUFs) 

ITUC – International 
Trade Union 

Cenfederation 
Global Unions Council 

Konfederasi Serikat 
Pekerja Berafiliasi 

Berafiliasi  Berafiliasi 



Solidaritas dan cara kerja 

• Solidaritas, BUKAN derma - Solidaritas serikat pekerja internasional 
dapat menguatkan para pekerja disaat krisis. Solidaritas 
internasional memiliki tanggung jawab timbal balik 

• Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bergabung - Afiliasi 
ke organisasi serikat pekerja internasional yang sesuai adalah 
merupakan langkah yang tepat dalam solidaritas internasional.   

• Kemudian, langkah kedua adalah partisipasi - dalam pertemuan, 
kampanye dan aksi solidaritas, menindaklanjuti permintaan untuk 
mendapatkan informasi, merespon kuesioner dan surat-surat 
sebagai bagian dari pembangunan pergerakkan serikat pekerja 
internasional yang kuat. 

• Kondisi untuk menjadi bagian dari gerakan buruh internasional 
adalah membutuhkan legitimasi dan juga situasi organisasi yang 
permanen, demokratis serta mandiri. Tidak hanya secara kertas 
tetapi dalam tindakan nyata sehari-hari serikat pekerja itu.   



GLOBAL UNIONS 
http://www.global-unions.org/ 

 

“Serikat Pekerja Global adalah organisasi serikat pekerja internasional 

yang bekerja sama dengan komitmen bersama terhadap cita-cita dan 

prinsip-prinsip gerakan serikat pekerja / buruh. Mereka memiliki tekad 

yang sama untuk mengatur, mempertahankan hak asasi manusia dan 

standar ketenagakerjaan di mana-mana, dan untuk mendorong 

pertumbuhan serikat pekerja demi keuntungan semua pekerja perempuan 

dan laki-laki beserta dengan keluarga mereka. “ 
 



BWI 
Building and Wood 
Worker's International 

• BWI adalah federasi serikat pekerja global yang mengelompokkan anggota 
di sektor Bangunan, Bahan Bangunan, Kayu, Kehutanan dan sejenisnya 

• BWI didirikan pada Kongres mereka tanggal 9 December 2005. BWI 
merupakan organisasi gabungan dari the International Federation of 
Building and Wood Workers (IFBWW) and the World Federation of 
Building and Wood Workers (WFBW) 

• Saat ini BWI memiliki anggota 12 juta dalam 334 serikat pekerja/buruh di 
130 negara.  

• Kantor pusat terletak di Jenewa, Swiss. Kantor-kantor regional dan proyek 
berada di Panama and Malaysia, South Africa, India, Burkina Faso, Chile, 
Kenya, Russia, Peru and Brazil. 

• https://www.bwint.org/  

https://www.bwint.org/


Education 
International 

• Education International (EI) adalah federasi serikat pekerja global yang 
mewakili organisasi guru/pendidik dan pegawai pendidikan lainnya. 

• Saat ini merupakan salah satu serikat pekerja sektoral global dan 
representatif terbesar di dunia dengan 32 juta anggota di 400 serikat 
pekerja/buruh di 170 negara 

• Memiliki sejarah panjang dimulai sejak tahun 1912, tetapi EI dibentuk pada 
tanggal 23 Januari 1993 di Stockhom, Swedia karena merger dari the World 
Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP, 
didirikan tahun 1951) dan  the International Federation of Free Teachers’ 
Unions (IFFTU, didirikan tahun 1951) 

• Kantor pusat EI terletak di Brussels, Belgium, sedang kantor wilayah Asia 
Pacific berada di Kuala Lumpur, Malaysia 

• https://ei-ie.org/en 
 



International Arts and 
Entertainment Alliance 

• IAEA adalah serikat global yang mewakili pekerja di sektor Seni dan Hiburan. 

• IAEA adalah gabungan dari 3 federasi serikat pekerja: (1) FIA (International Federation of 
Actors); (2) FIM (International Federation of Musicians), dan; (3) UNI-MEI (Media, 
Entertainment and Arts division of UNI) 

1) FIA adalah adalah federasi global dari serikat pekerja, serikat buruh dan asosiasi profesi para 
pelaku (aktor/aktris) - di film, televisi, radio, media digital, teater dan live performance - 
para profesional, penari, penyanyi, artis sirkus dan sirkus lainnya. Didirikan pada tahun 
1952, ini mewakili beberapa ratus ribu pemain dengan sekitar 90 organisasi serikat di lebih 
dari 60 negara di seluruh dunia. Kantor pusat di Brussel, Belgia. http://fia-actors.com/  

2) FIM didirikan pada tahun 1948, adalah organisasi internasional untuk serikat pekerja musisi 
dan organisasi perwakilan setara. Sekarang memiliki 70 anggota serikat pekerja di 60 negara 
di seluruh dunia. Kantor pusat di Paris, Perancis. https://www.fim-musicians.org/  

3) UNI-MEI adalah divisi dari UNI yang mewakili para pekerja di bidang media, hiburan, seni 
dan olah raga (pegawai freelance, independent dan pekerja kontrak). Keanggotaan 100 
serikat pekerja dan asosiasi di lebih dari 70 negara. Kantor pusat di Nyon, Swiss. 
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news  

http://www.fia-actors.com/
http://www.fim-musicians.com/
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkcEn
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkcEn
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkcEn
https://www.fim-musicians.org/
https://www.fim-musicians.org/
https://www.fim-musicians.org/
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news
http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news


• IFJ adalah serikat pekerja global yang mewakili para jurnalis 
• IFJ didirikan pertama kali pada tahun 1926 di Paris. 

Diluncurkan kembali tahun 1946 tapi kehilangan banyak 
anggota di wilayah barat karena perang dingin. Lalu 
dibentuk kembali tahun 1953 di Brussel, Belgia. 

• Saat ini beranggota 600,000 jurnalis yang tersebar di 
140 negara 

• Kantor pusat IFJ di Brussel, Belgia. Kantor regional ada di 
Sydney, Australia dan Tokyo, Jepang 

• http://www.ifj.org/en/about-ifj/ 
 
 
 

International Federation of 
Journalists (IFJ) 
 



IndustriALL Global Union 

• Didirikan pada Kongres di Kopenhagen, Denmark tanggal 19 June 2012 
karena pemersatuan (merger) 3 federasi serikat pekerja global - IMF 
(International Metalworkers' Federation, berdiri 1893), ICEM 
(International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' 
Unions, berdiri 1995) dan ITGLWF (International Textile, Garment and 
Leather Workers' Federation, didirikan 1970) 

• IndustriAll mewakili para pekerja di sektor aerospace, automotive, metal, 
kimia, farmasi, energi (listrik, gas, minyak dan nukler), industri semen – 
gelas, keramik dan sejenisnya, elektonik dan mesin, pertambangan, 
perkapalan, kayu kertas, karet, tekstil, sandang, kulit, sepatu dan aneka 
industri lainnya 

• Anggota 50 juta pekerja di 140 negara  
• Kantor pusat berada di Jenewa, Swiss. Kantor regional ada di Kuala 

Lumpur, Malaysia, Jepang dan India 
• http://www.industriall-union.org/  

 
 

http://www.industriall-union.org/
http://www.industriall-union.org/
http://www.industriall-union.org/


International Transport 
Workers' Federation 

• ITF adalah federasi serikat pekerja global bagi 
pekerja/buruh sektor transportasi -  
penerbangan sipil, navigasi darat, kereta api, transportasi 
darat, transportasi perkotaan dan pariwisata, pelaut, buruh 
pelabuhan dan nelayan.  

• ITF merupakan salah satu federasi global tertua yang 
didirikan pada tahun 1896  

• Saat ini ITF memiliki anggota 700 unions, yang mewakili 19 
juta pekerja/buruh di 150 negara 

• Kantor pusat di London, Inggeris Raya. Kantor regional 
berada di Delhi, Sydney and Tokyo 

• http://www.itfglobal.org/en/global/  
 

http://www.itfglobal.org/en/global/


 
INTERNATIONAL TRADE 
UNION CONFEDERATION 
 • ITUC didirikan pada tanggal 1 November 2006 dalam Kongres di Wina, 

Austria karena permersatuan (merger) dari the International Confederation 
of Free Trade Unions (ICFTU, didirikan pada 7 December 1949) dan the World 
Confederation of Labour (WCL, didirikan pada 1920) 

• Guy Ryder, mantan General Secretary dari ICFTU, dipilih menjadi General 
Secretary ITUC yang pertama. Saat ini Guy Ryder adalah Sekretaris Jenderal 
ILO dan General Secretary ITUC sekarang adalah Sharan Burrow. 

• ITUC saat ini mewakili  168 juta anggota dalam 306 konfederasi serikat 
pekerja (pusat serikat pekerja nasional) di 154 negara dan teritori.  

• ITUC memerankan posisi yang sangat penting dalam ILO “workers group” 

• Kantor pusat ITUC berada di Brussel, Belgia dan kantor regional Asia dan 
Pacific terletak di Singapura 



International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, 
Tobacco and Allied Workers' Association 

• IUF adalah federasi internasional dari serikat pekerja yang 
mewakili pekerja yang dipekerjakan di pertanian dan 
perkebunan; persiapan dan pembuatan makanan dan 
minuman; hotel, restoran dan layanan katering; semua 
tahap pengolahan tembakau. 

• IUF didirikan tahun 1920 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. 
Kantor regional berada di Jakarta, Indonesia 

• 10 juta pekerja/buruh menjadi anggota IUF dalam 420 
serikat pekerja/serikat buruh di 130 negara 

• http://www.iuf.org/w/  

http://www.iuf.org/w/


Public  
Services  
International 

• Public Services International (PSI) adalah sebuah federasi serikat 
pekerja global bagi pekerja yang menyediakan layanan bagi publik 
dalam beragam institusi internasional; dalam pemerintahan 
nasional, regional, dan lokal; dalam layanan energi dan air; dalam 
pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan; dalam layanan 
sosial, kesehatan dan pendidikan, dalam layanan ilmu pengetahuan, 
budaya dan rekreasi; dalam layanan peradilan dan pemasyarakatan.  

• PSI didirikan pada tahun 1907 dan bermarkas di Ferney-Voltaire, 
Perancis 

• Saat ini PSI memiliki anggota sebanyak 20 juta pekerja/buruh dalam 
700 serikat pekerja/serikat buruh di 154 negara dan teritori.   

• http://www.world-psi.org/en  

http://www.world-psi.org/en
http://www.world-psi.org/en
http://www.world-psi.org/en


 

UNI Global Union 
• UNI Global Union didirikan dengan nama Union Network 

International pada tahun 2000 karena pemersatuan (merger) dari 
FIET (International Federation of Employees, technicians and 
managers), MEI (Media and Entertainment International), IGF 
(International Graphical Federation) and CI (Communications 
International, nama sebelumnya PTTI). 

• UNI berpusat di Nyon, Swiss dan memiliki anggota 20 juta 
pekerja di 900 serikat pekerja yang mewakili sektor Cleaning and 
Security, Commerce, Finance, Gaming, Graphical and Packaging, 
Hair and Beauty, Information, Communication, Technology and 
Services Industry (ICTS), Media, Entertainment and Arts, Post and 
Logistics, Social Insurance, Sport, Temp and Agency workers, and 
Tourism industries as well as Professionals and Managers, social 
insurance dan industri kesehatan 

• http://www.uniglobalunion.org/  

http://www.uniglobalunion.org/


The Trade Union Advisory 
Committee (TUAC) 
 

• TUAC adalah sebuah serikat pekerja internasional dengan status 
konsultatif di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD) 

• TUAC melakukan koordinasi dan mewakili pandangan gerakan buruh di 
seluruh OECD, termasuk pada Rapat Dewan Menteri Tahunan dan Komite 
OECD dan Kelompok Kerja. 

• TUAC memiliki 59 anggota di pusat serikat pekerja (nasional) yang 
terafiliasi di negara-negara OECD, mewakili lebih dari 59 juta pekerja, serta 
anggota asosiasi di Brazil, Indonesia, Federasi Rusia dan Afrika Selatan. 

• TUAC beroperasi melalui sekretariatnya yang berbasis di Paris. Asal-usul 
TUAC kembali ke tahun 1948 ke komite penasihat serikat pekerja yang 
dibentuk berdasarkan Marshall Plan. Ketika OECD diciptakan pada tahun 
1962, TUAC melanjutkan pekerjaannya untuk mewakili pandangan buruh 
yang terorganisir. 

• https://tuac.org/about/  

https://tuac.org/about/

