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Di sebuah tempat di Asia, dalam sebuah
pabrik garment….

Bagaimana kita
Dapat hidup begini terus?
Saya bahkan tidak bisa
membeli susu untuk anakanak saya…

Para buruh sedang melakukan rapat
serikat buruh…

Kita sudah diupah
Kecil sekali. Bahkan
majikan saya sudah
tidak membayar upah
selama 6 minggu!

Lihat saja apa yang
terjadi pada Ranga
waktu dia menuntut
upah lembur…

Dia malah
dipecat...

Saya bingung
Mengapa saya diupah kecil
sekali, atau apakah temanteman lain juga dibayar
sekecil itu?

Itu menyedihkan!!
Kitalah yg membuat
pakaian yang dipakai di
hampir seluruh dunia!

Teman, kau akan terkejut!!
Buruh garment di hampir semua
negara Asia diupah kurang lebih
sama

Apa yg dapat
kita perbuat
sekarang?

Atau, apa yg serikat
Buruh kita dpt lakukan?
Bersama SB kita lebih kuat!
Bukankah begitu?

Serikat-serikat buruh di Asia bergabung dalam
KAMPANYE UPAH DASAR ASIA!
Kampanye ini menuntut upah dasar yg memungkinkan
kaum buruh hidup layak

Siapa yg
bergabung dlm
kampanye ini?

Para buruh yg
membentuk SB
seperti kita…

...SB dari banyak
negara Asia
bergabung dlm
kampanye ini!

Pertama, upah kita
harus dapat
membeli makanan
untuk keluarga

Apa
UPAH DASAR yg
kita kampanyekan
itu?

Kita perlu makanan
bergizi utk dpt
bekerja baik! Jenis
makanan yg kita
butuhkan adalah…

Untuk keluarga berjumlah 4 orang:

MINYAK GORENG
BUAH2AN

DAGING
SUSU
SAYUR2AN

IKAN
GULA

NASI

ROTI

KACANG2AN

Ini adalah
kebutuhan pangan
dasar keluarga
kita

Dan walaupun
Buruh di tiap negara
punya kebiasaan
makan yg berbeda

Tapi makanan
saja tidak
cukup!

Kita perlu pakaian!

Anak2 kita juga perlu
pendidikan! Ini kita
sebut biaya utk
kebutuhan nonpangan...

Pada dasarnya
kita memiliki
perut yg sama!

Kita juga
punya kebutuhan2
lain...

Kita perlu rumah!

Kamu benar! Biaya
kebutuhan nonpangan juga sama
besarnya dg biaya
untuk pangan kita...

Jadi kita butuh upah
dasar yg bisa membayar
biaya kebutuhan pangan
dan non-pangan kita

Saya ingin tahu...
bagaimana uraian itu
diterjemahkan dlm
besaran upah saya?

BANGLADESH

INDONESIA

10,754 Taka

1,868,773 Rupiah

SRI LANKA
16706 Rupees

Kira-kira dalam
hitungannya
begini...

INDIA
6,968 Rupees

CHINA

THAILAND

1639 Yuan

7567 Baht
*Ini adalah perkiraan upah per bulan

Ini adalah
Besaran upah dasar
Jika kita bekerja dalam
jam kerja normal..

Belum
Termasuk upah
lembur kita!

Juga tunjangantunjangan
Kerja lain!

Saya punya pertanyaan...

Saya kuatir... jika
upah kita tinggi..

Pabrik-pabrik kita
akan lari..

Dan saya kehilangan
pekerjaan...

Pertanyaan yg bagus!
Jika kampanye itu terjadi
hanya di satu negara, maka
pabrik mungkin akan lari
dari negara itu...

Kita akan
melakukannya
bersama-sama dalam
waktu bersamaan!

Lagipula, kebanyakan
perusahaan-perusahaan
garment besar sebenarnya
mampu mengupah kita
lebih baik…

Tapi
Kampanye ini dilakukan
di Asia! Berbagai SB
bersatu untuk tuntutan
yg sama!

Industri garment dunia
kebanyakan terdapat di
negara-negara kita

Kawan akan terkejut dg
keuntungan yg mereka
peroleh dr hasil kerja kita…

Dan itulah
Kekuatan kita!

Perusahaan akan
kesulitan melakukan
relokasi!

Contohnya, untuk
sebuah kaus yg mereka
jual di AS…

HARGA JUAL
Rp 225,000

KEUNTUNGAN
SEBESAR
75%
BIAYA LAIN SEBESAR
23.1%

Cuma itu? Saya yakin
mereka bisa beri
upah lebih baik!

BIAYA BURUH
SEBESAR
2.8%
(Rp 6,400)

Bagaimana kita bisa ikut
dlm kampanye ini?

Seperti yg saya bilang,
kita perlu bergabung
dlm SB. Dan SB kita
bergabung dlm

Kalo begitu, mari
Kita dorong SB kita
bergabung dlm
kampanye ini!
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BURUH BERSATU
TAK BISA
DIKALAHKAN!
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KAMPANYE ASIA FLOOR WAGE
Apa itu Kampanye Upah Dasar Asia (Asia Floor Wage)?
Ini adalah kampanye untuk menuntut upah layak untuk buruh sektor garment di
wilayah Asia. Upah layak adalah upah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan
non-pangan bagi buruh dan anggota keluarganya.

Siapa yang bergabung dalam Kampanye ini?
Berbagai serikat buruh dan kelompok pejuang hak-hak buruh di India, Indonesia,
Cina, Bangladesh, Srilanka, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Pakistan, Kamboja, Eropa,
Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Anggota yang bergabung terus bertambah!

Bagaimana saya bisa bergabung?
Mintalah SB kawan untuk bergabung dalam Kampanye ini dan bersatu dengan SB dan
organisasi buruh lain dari seluruh dunia.

Saya kuatir pabrik tempat saya bekerja akan tutup jika kita
menuntut upah lebih besar...
Kampanye meliputi wilayah Asia dan tuntutan kita adalah upah dasar bernilai sama
walau angkanya berbeda di tiap-tiap negara. Perusahaan-perusahaan akan kesulitan
untuk menolak tuntutan kita karena Asia adalah produsen utama garment dunia.
Perusahaan-perusahaan itu bergantung pada tenaga kita. Kekuatan kita adalah
solidaritas!

Apakah perusahaan mampu membayar upah lebih tinggi?
Pada produksi sebuah kaus t-shirt, biaya buruh biasanya sekitar 3% dari total biaya
produksi. Perusahaan-perusahaan garment internasional dan besar di AS dan Eropa
bisa memperoleh keuntungan 75% dari setiap produk garment yang mereka jual.
Karena itu, tentu mereka bisa membayar kita upah lebih tinggi, karena sebenarnya
kitalah yang membuat garment itu.

Silahkan kunjungi www.asiafloorwage.org...
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