
Meningkatkan
Pencegahan COVID-19 di
dan melalui Tempat Kerja
Penciptaan lapangan kerja dengan pembukaan dan
keberlanjutan kembali usaha



2,4 juta pekerja kehilangan pekerjaan 
24 juta pekerja mengalami pemotongan jam
kerja dan upah 
2,5 juta orang berhenti mencari pekerjaan 
Upah rata-rata tertekan sebesar 5,2% (2019
hingga 2020) 

Kehilangan pendapatan dan
pendapatan

90% perusahaan menghadapi kesulitan
keuangan 
 63% mengurangi tenaga kerja 
 9% bisnis tutup sementara atau permanen

Sejak Agustus 2020, pandemi COVID-19 telah berdampak
pada lebih dari 29 juta pekerja di Indonesia.

Kelangsungan bisnis

Masalah
Kegiatan perekonomian semakin terhambat
akibat pandemi COVID-19 yang berujung
pada dampak cukup besar di sektor tenaga
kerja dan kesejahteraan masyarakat



Solusi
Meningkatkan pencegahan COVID-19 di tempat kerja, serta
mendukung pembukaan kembali bisnis dan penciptaan
lapangan kerja

Penilaian risiko penularan COVID-19 menjadi
langkah penting untuk mencegah penyebaran virus
di tempat kerja Anda. Hasil penilaian membantu
perusahaan mengambil tindakan untuk mengatasi
risiko infeksi COVID-19 yang teridentifikasi

Penilaian risiko penularan COVID-19
di tempat kerja

Upaya berbagi pengetahuan dan peningkatan
kesadaran akan praktik K3 yang baik serta tindakan
pencegahan COVID-19 di tempat kerja akan
didorong lebih aktif, melalui webinar, paket
informasi, dan lokakarya.

Peningkatan kesadaran dan
pengembangan kapasitas 



Penilaian Risiko
Metode
Penilaian risiko menggunakan 2 metode: penilaian diri dan survei
pekerja/buruh. Dokter K3 akan memberikan saran berdasarkan hasil
penilaian dan membantu menghasilkan rencana aksi.
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Online
Penilaian risiko dilakukan secara online sehingga seluruh
perusahaan di Indonesia bisa mendapatkan layanan ini.
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Professional
Dokter-dokter K3 dari IDKI akan membantu perusahaan
meningkatkan pencegahan COVID-19 berdasarkan pedoman nasional
“Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja”.
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https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_769266/lang--en/index.htm


Manfaat dan
Keuntungan

Meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha
dan pekerja/buruh dari COVID-19 berdasarkan
saran dari dokter K3

Menilai risiko penularan COVID-19 secara
sistematis berdasarkan pedoman nasional dan
pengetahuan global ILO.

Perusahaan mampu untuk melanjutkan,
mempertahankan dan memperluas operasi bisnis
dengan aman.

Pekerja/buruh dapat bekerja di lingkungan kerja
yang aman dan sehat di mana risiko infeksi
COVID-19 telah dinilai dan dimitigasi.

Mendapatkan akses layanan penilaian risiko bebas
biaya untuk 1,500 tempat kerja.



5 Langkah Mendapatkan Layanan
Penilaian Risiko



Syarat Tempat Kerja
Tempat kerja perusahaan didirikan secara legal di Indonesia.
Tempat kerja di luar negeri tidak tercakup oleh layanan ini.
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Perusahaan berkomitmen untuk mencegah penyebaran
COVID-19 dan bersedia melakukan tindakan atas saran dokter
K3.

02

Tempat kerja memiliki setidaknya 10 pekerja.03



Daftar segera
ilocovidproject.idwww.ilocovidproject.id



Proyek "Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja" dilaksanakan dalam kerangka
Program unggulan ILO Safety + Health for All yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan
pekerja di seluruh dunia.

Pendanaan proyek ini didukung oleh Pemerintah Jepang dan bekerjasama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan, IDKI, APINDO dan konfederasi serikat pekerja dan buruh.

Tentang proyek


