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K3 untuk Kaum Muda 
K3 bagi Pekerja dan Pengusaha Muda dalam Rantai Pasokan Global - Membangun Budaya Pencegahan

Penurunan jumlah kecelakaan, kematian dan 
penyakit akibat kerja melalui peningkatan 

tindakan keamanan pencegahan oleh pekerja 
dan pengusaha muda di Indonesia, Myanmar, 

Filipina dan Vietnam.

w Otoritas pemerintah nasional 

w Organisasi Pekerja

w Organisasi Pengusaha

w Jejaring dan lembaga di tingkat 
regional dan nasional jaringan yang 
mampu mempromosikan kesadaran dan 
tindakan K3 bagi pekerja dan pengusaha 
muda

2 tahun (1 October 2016 - 31 August 2018)
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Situs:  http://ilo.org/safework/projects/
WCMS_541264/lang--en/index.htm

w Indonesia

w Vietnam

w Filipina

w Myanmar

w Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-
Leste

w Kantor ILO untuk Filipina

w Kantor Penghubung ILO untuk Myanmar 

w Kantor ILO untuk Vietnam 
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Selama tiga dasawarsa terakhir, sumber berbagai 
jenis barang dan jasa dalam perekonomian global 
telah bergeser dari wilayah dengan peraturan yang 
relatif baik serta upah tinggi di negara-negara maju 
ke wilayah dengan peraturan yang buruk dan upah 
rendah di negara-negara berkembang. 

Sejalan dengan meningkatnya perdagangan dalam 
rantai pasokan global, meningkat pula perhatian 
terhadap standar ketenagakerjaan di negara 
berkembang, termasuk masalah kesehatan dan 
keselamatan kerja. Secara khusus, serangkaian 
bencana kerja besar telah menarik perhatian atas 
tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja dalam rantai pasokan global.

untuk mempromosikan kesadaran K3 dan tindakan 
pencegahan.

Proyek ini menargetkan pekerja dan pengusaha 
muda yang terlibat dalam rantai pasokan global di 
Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam.

Prakarsa ini menjadi elemen utama dari program 
K3 ILO: Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Aksi 
Global untuk Pencegahan (OSH-GAP) dan akan 
dilaksanakan secara bersamaan melalui sinergi 
dengan proyek ILO SafeYouth@Work, yang 
didukung oleh Departemen Perburuhan Amerika 
Serikat (USDOL).

Proyek ini berkontribusi terhadap Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8 mengenai 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan 
SDG 3 untuk kehidupan sehat dan sejahtera. 

Latar Belakang

Strategi Proyek

Kantor ILO Jakarta 
Menara Thamrin Lantai 22, 

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 
Jakarta 10250 

Telp. +62 21 391 3112; 
Faks. +62 21 3983 8959
Email: jakarta@ilo.org; 

Situs: www.ilo.org/jakarta
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Salah satu faktor kunci yang bertanggungjawab 
atas tingginya kecelakaan kerja adalah kurangnya 
kesadaran akan keselamatan kerja dan hak pekerja 
di tempat kerja. Proyek ini bertujuan mengatasi 
hal tersebut dengan mengembangkan dan 
menguji berbagai perangkat dan strategi guna 
meningkatkan kesadaran tentang keselamatan 
kerja dan mendorong kebutuhan masyarakat atas 
perbaikan dalam sistem K3 nasional. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, proyek 
ini akan membangun dan melibatkan jejaring 
di sektor konstruksi dan manufaktur, yang akan 
dilengkapi dengan perangkat dan keterampilan 


