
KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA 
DAN PRAKTIK BAIK 
DI TEMPAT KERJA LAINNYA
DALAM KONTEKS COVID-19:
Langkah-langkah penting yang dapat diambil pemberi kerja

REKOMENDASI SEMENTARA, 27 MARET 2020
Dokumen ini dibuat berdasarkan materi yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO, UNICEF ESARO dan ILO. Sebagai catatan panduan 
sementara yang dikembangkan dalam situasi yang terus berubah, dokumen ini menyediakan rekomendasi umum untuk membantu pemberi 
kerja memperkuat dukungan bagi para pekerja dan keluarganya. Dalam implementasinya, panduan ini perlu diadaptasi ke dalam konteks 
lokal dan disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi. Karena informasi dalam dokumen ini dapat menjadi tidak relevan dalam 
waktu singkat, mohon periksa sumber-sumber dan informasi daring (melalui tautan yang tersedia) secara berkala.



KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DAN PRAKTIK BAIK DI TEMPAT KERJA LAINNYA DALAM KONTEKS COVID-192

1 ILO memperkirakan bahwa hampir 25 juta pekerjaan di seluruh dunia terdampak 
oleh pandemi COVID-19. ILO (18 Maret 2020), Covid-19 and world of work: Impacts 
and Responses.

.

2 Lihat ILO (20 Maret): Precarious work pushed to the edge by COVID-19..

3 Lihat UNICEF (20 Maret): COVID-19: Children at heightened risk of abuse, neglect, 
exploitation and violence amidst intensifying containment measures.
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Konsekuensi dari kejadian luar biasa (KLB) wabah virus 
korona (COVID-19) sangatlah besar dan dirasakan oleh 
semua orang di seluruh dunia. Pandemi ini sangat 
mempengaruhi pasar kerja dan ekonomi, termasuk rantai 
pasok global, dan meyebabkan disrupsi bisnis secara luas. 
Dengan banyaknya bisnis yang mengalami kesulitan untuk 
bertahan hidup, kehilangan pekerjaan dan pendapatan 
serta meningkatnya kemiskinan adalah sebuah realita bagi 

1banyak pekerja.  Di antaranya yang paling rentan adalah 
para wirausahawan, asisten rumah tangga dan tenaga 
pengasuh serta para pegawai kontrak atau pekerja 

2sementara.  Ketiadaan sistem perlindungan sosial yang 
memadai meningkatkan kerentanan keluarga pekerja 
terhadap krisis.

Bagi kebanyakan anak-anak dan keluarganya, situasi yang 
terus berkembang ini menyebabkan gangguan terhadap 
pendidikan dan perawatan anak, adanya keluarga yang 
jatuh sakit dan potensi kehilangan pendapatan rumah 
tangga. Pembatasan pergerakan dan dampak negatif 
terhadap kehidupan sosio-ekonomi yang berasal dari krisis 
ini membuat anak-anak lebih rentan diperlakukan 
sewenang-wenang, ditelantarkan dan terpapar 

3kekerasan.  Dalam situasi penutupan sekolah dan tempat 

Dengan memberikan waktu, informasi, layanan dan 
sumber daya yang diperlukan bagi orang tua yang bekerja 
untuk mengatasi krisis, praktik dan kebijakan ramah 
keluarga dapat menghasilkan perbedaan. Hal ini juga 
berkontribusi penting bagi perlindungan sosial yang lebih 
luas. Perlindungan pekerjaan dan pendapatan, cuti 
berbayar untuk mengurus anggota keluarga, pengaturan 
kerja yang �eksibel serta akses ke TPA darurat yang 
berkualitas merupakan upaya-upaya penting untuk 
memungkinkan pekerja melindungi dan merawat diri 
mereka, anak-anak mereka, serta sanak saudara mereka. 
Pemberi kerja juga dapat memainkan peran penting dalam 
mengumpulkan dan melaporkan data yang terpilah 
menurut jenis kelamin mengenai bagaimana situasi ini 
berdampak khusus terhadap perempuan.

penitipan anak (TPA), tanggung jawab perawatan anak 
bagi orang tua yang bekerja, terutama perempuan, 
mengalami peningkatan signi�kan selama krisis.

Dokumen ini menawarkan rekomendasi (sementara) bagi 
pemberi kerja untuk memitigasi konsekuensi negatif yang 
timbul dari COVID-19.



3

Pertimbangan Umum

 Pantau dan ikuti 
nasehat dari 
otoritas nasional 
dan daerah

• Pantau nasehat yang diberikan oleh otoritas nasional dan daerah (mis. tentang kebijakan 
kesehatan publik dan pengaturan kerja) lalu sampaikan informasi yang penting ke pekerja.

Lakukan penilaian potensi risiko disrupsi bisnis dan tinjau atau buat rencana keberlangsungan 
bisnis yang konsisten dengan panduan dari otoritas nasional dan daerah.

Minta nasehat dan dukungan dari organisasi keanggotaan perusahaan dan bisnis yang dapat 
menyalurkan masukan ke pemerintah serta membentuk kebijakan yang mendukung ketahanan 
bisnis sekaligus situasi pekerja dan keluarganya.

• 

• 

 ü Lakukan penilaian 
apakah kebijakan 
tempat kerja yang 
ada saat ini 
memberikan 
dukungan yang 
memadai kepada 
para pekerja dan 
keluarga mereka

• Identi�kasi kebutuhan pekerja dan keluarganya yang paling mendesak dengan melakukan dialog 
sosial yang bermakna dan relevan. Libatkan para pekerja dan perwakilannya secara langsung (mis. 
serikat buruh), termasuk secara virtual jika diperlukan, terkait kebutuhan pekerja yang mendesak.

Beri sorotan kepada upaya spesi�k terkait gender serta kelompok rentan dan/atau terpinggirkan. 
Yang dimaksud adalah antara lain pekerja informal, sementara, pekerja muda/usia lanjut, migran, 
yang sedang hamil atau menyusui, orang tua tunggal, pekerja kesehatan dan pengasuh serta 
mereka yang tidak memiliki tunjangan pekerjaan. Fokus khususnya harus diberikan pada pekerja 
penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki anak dengan disabilitas

• 

 Terapkan praktik 
baik ketika 
menerapkan 
kebijakan yang 
sudah ada 
maupun baru

• Pastikan bahwa kebijakan diterapkan sejalan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional dan 
standar ketenagakerjaan internasional serta berlandaskan pada pelibatan pekerja dan dialog sosial. 
Standar ketenagakerjaan internasional menyediakan fondasi yang kuat untuk memitigasi 
konsekuensi negatif bagi pekerja dan keluarganya.

Kumpulkan dan laporkan data yang terpilah menurut jenis kelamin sehubungan dengan laju infeksi, 
dampak ekonomi, beban reproduktif, dan insiden kekerasan seksual yang terus berkembang.

Pastikan semua pekerja menikmati seluruh upaya dukungan di tempat kerja, dan bahwa seluruh 
pekerja mengetahui, memahami dan merasa nyaman untuk menggunakannya.

Terapkan kebijakan bagi seluruh pekerja (pegawai dan non-pegawai), tanpa diskriminasi dalam 
bentuk apa pun, dengan fokus pada yang paling rentan (mis. Mereka yang tidak terlindungi dan 
berpenghasilan rendah).

Pastikan unsur kesetaraan dan keragaman gender terdapat di seluruh pembuatan keputusan 
karena ini berhubungan dengan pemantauan dan pengumpulan informasi, serta umpan balik ke 
proses perumusan kebijakan.

Nilai efekti�tas dan inklusi�tas dari seluruh upaya dukungan di tempat kerja melalui konsultasi 
dengan perwakilan pekerja, termasuk secara virtual jika diperlukan, dan segera beradaptasi jika 
dibutuhkan.

Jika relevan, pertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis terhadap mitra, termasuk dalam 
rantai pasok global, Mempertahankan hubungan bisnis, volume pemesanan dan memberikan 
dukungan teknis bagi pemasok dapat membantu memitigasi dampak sekunder negatif bagi 
pekerja dan keluarganya.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 Lindungi tempat 
kerja dari 
diskriminasi dan 
stigma sosial

• 

Berikan pelatihan bagi pekerja untuk mengurangi stigma sosial dan mencegah diskriminasi, 
kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja dan/atau anggota keluarganya sehubungan dengan 
COVID-19.

Dorong pekerja untuk proaktif dalam melaporkan insiden perilaku yang tidak pantas, diskriminatif, 
melecehkan atau sewenang-wenang kepada supervisor, departemen SDM, serikat atau 
manajemen.

Ambil langkah-langkah untuk memastikan mekanisme pelaporan bersifat rahasia, sensitif gender 
dan aman. Sebarkan mekanisme ini agar digunakan secara luas dan non-diskriminatif serta 
pastikan siapa pun dapat mudah mengakses, termasuk penyandang disabilitas, migran dan 
kelompok minoritas.

Identi�kasi kasus diskriminasi dan tindak dengan segera.

Terapkan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di 
tempat kerja (baik dalam konteks COVID-19 maupun konteks yang lebih luas).

• 

• 

• 

• 

ü

ü

 
ü
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Langkah-langkah khusus yang dapat diambil pemberi kerja

1
Terapkan 
pengaturan 
kerja yang 
�eksibel

Jika dirancang dengan benar, pengaturan kerja yang �eksibel dapat memberikan kebebasan 
yang lebih besar bagi pekerja sehubungan dengan kapan dan di mana mereka memenuhi 
tanggung jawab kerjanya. Pengaturan ini mendukung pekerja untuk memenuhi kebutuhan 
personal atau keluarganya dan untuk memperoleh keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik. 
Hal ini juga meningkatkan produkti�as pekerja dalam situasi yang menantang. Pengaturan 
kerja yang �eksibel menjadi sangat penting dalam konteks penutupan sekolah secara luas dan 
opsi TPA yang semakin terbatas.

• Lakukan penilaian di tingkat organisasi untuk menentukan jenis jadwal �eksibel seperti apa yang 
paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pekerja, termasuk mereka yang memiliki anak dan yang 
memiliki tanggung jawab keluarga lainnya seperti merawat lansia atau anggota keluarga yang sakit, 
dalam konteks krisis, selagi memastikan keberlangsungan bisnis.

Terapkan �eksibilitas jam kerja (dan jika memungkinkan, �eksibilitas lokasi kerja) dalam hal bekerja 
jarak jauh, agar orang tua yang bekerja dapat bekerja di saat dan di tempat yang paling nyaman 
bagi mereka. Sepakati tugas-tugas prioritas untuk mendukung pekerja menjadi seproduktif 
mungkin walaupun dengan tanggung jawab reproduktif dan keluarga tambahan. Pastikan bahwa 
seluruh supervisor memberikan �eksibilitas apabila diberlakukan mekanisme bekerja jarak jauh.

Berikan pengaturan kerja �eksibel yang sesuai dengan kebutuhan pekerja dan keluarganya. 
Pengaturan ini dapat berupa, sebagai contoh, bekerja jarak jauh (lihat ), jam kerja panduan ILO
�eksibel dan pengurangan beban kerja (lihat tabel di bawah). Pengaturan kerja yang �eksibel harus 
dibuat berdasarkan dialog sosial dan konsultasi dengan pekerja dan perwakilannya.

Jika pengaturan kerja yang �eksibel tidak memungkinkan, pertimbangkan dukungan alternatif bagi 
orang tua yang bekerja seperti dukungan penitipan anak (lihat bagian penitipan anak di bawah).

• 

• 

• 

Contoh pengaturan kerja yang �eksibel

WAKTU FLEKSIBEL WAKTU ISTIRAHAT FLEKSIBEL LOKASI/PERAN FLEKSIBEL

• 

Minggu kerja 
yang dikompresi

Ganti shift

Jam kerja 
�eksibel

Berbagi 
pekerjaan

Penabungan jam 
kerja

• 

• 

• 

• 

• 

Mengurangi jam kerja (paruh 
waktu) dengan tarif per jam yang 
sama

Cuti sakit berbayar

Cuti perawatan darurat berbayar

Liburan ekstra atau 
berkepanjangan atau cuti pribadi

Cuti jangka panjang tanpa 
kehilangan posisi di tempat kerja

Istirahat laktasi berbayar

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Perubahan tanggung 
jawab

Bekerja jarak jauh atau 
telecommuting

Bekerja jarak jauh 
sementara waktu 
untuk tujuan 
pengasuhan

• 

• 

KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DAN PRAKTIK BAIK DI TEMPAT KERJA LAINNYA DALAM KONTEKS COVID-19
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Langkah-langkah khusus yang dapat diambil pemberi kerja

2
Dukung orang 
tua yang 
bekerja dengan 

Penitipan anak adalah bagian integral dari kebijakan ramah keluarga dengan cara mendukung 
orang tua untuk menyediakan stimulasi dan perawatan responsif bagi anak-anak selagi 
mereka bekerja. Dalam konteks penutupan sekolah dan TPA secara luas, pemberi kerja dapat 
memberikan dukungan penting bagi orang tua yang terbatas dalam atau tidak memiliki opsi 
penitipan anak. Beberapa orang tua juga mungkin terpaksa meninggalkan anak-anaknya 
dengan pengawasan terbatas, yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

• 

Pertimbangkan kebijakan yang menyertakan TPA di tempat kerja (sebagaimana relevan dalam 
konteks COVID-19), TPA darurat, sekolah untuk anak-anak pekerja garis depan atau frontliner 
(termasuk pekerja kesehatan dan tenaga pengasuh lainnya), tunjangan penitipan anak, sistem 
rujukan penitipan anak dan kolaborasi dengan penyedia TPA eksternal untuk situasi darurat 
(swasta atau publik).

Ingat bahwa dukungan penitipan anak dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk berdasarkan 
kelayakan dan kebutuhan pekerja. Pemberi kerja idealnya harus menyediakan gabungan dari 
beberapa kebijakan yang mencerminkan keragaman kebutuhan pekerja dan anak-anaknya, 
termasuk menyediakan informasi mengenai ketersediaan layanan TPA dalam konteks KLB 
COVID-19.

Pastikan bahwa pekerjaan di sektor penitipan anak adalah pekerjaan berkualitas. Layanan 
penitipan anak yang berkualitas akan bergantung pada kelayakan kondisi kerja dan jumlah pekerja 
yang memadai (untuk panduan khusus terkait mempromosikan kelayakan pekerjaan personel 
pendidikan anak usia dini, lihat ILO Policy Guidelines on the promotion of decent work for early 
childhood education personnel). 

Pertimbangkan bahwa sebagian orang tua memilih pengaturan penitipan yang dekat dari rumah, 
dimana mereka memiliki jaringan dukungan terpercaya ketika mereka tidak dapat atau memiliki 
kekhawatiran membawa anaknya ke tempat kerja (mis. perjalanan jauh, kondisi yang tidak 
kondusif, biaya yang tinggi). Dalam hal demikian, pastikan adanya dukungan dalam bentuk, 
contohnya, pengaturan kerja yang �eksibel dan tunjangan penitipan anak.

Pastikan bahwa TPA bersifat non-diskriminatif, berdasarkan kebutuhan, dapat diakses, terjangkau, 
aman dan berkualitas tinggi (untuk panduan khusus terkait penitipan anak yang didukung oleh 
pemberi kerja, lihat IFC Tackling Childcare: A Guide for Employer-Supported Childcare).

Pastikan untuk mendahulukan pekerja yang paling membutuhkan. Dukungan penitipan anak harus 
mencakup sebanyak mungkin pekerja dengan keluarga, khususnya anak-anak dari keluarga yang 
paling rentan (mis. pekerja berpenghasilan rendah, migran dan pekerja informal, asisten rumah 
tangga dan tenaga pengasuh, penyandang disabilitas, orang tua tunggal dan orang tua tanpa 
dukungan dari keluarga besar).

• 

• 

• 

• 

• 

3
Cegah dan 
atasi risiko di 
tempat kerja 

Melindungi kesehatan pekerja, pelanggan, pengguna dan pihak ketiga lainnya yang terdampak 
harus menjadi prioritas utama bagi para pemberi kerja. 

• 

Konsultasikan dengan pekerja, perwakilan pekerja dan komite kesehatan dan keselamatan, 
termasuk secara virtual jika diperlukan, mengenai kebijakan yang akan diterapkan.

Identi�kasi dan mitigasi seluruh risiko paparan terhadap pekerja dan orang-orang lain yang 
berhubungan dengan tempat kerja terkait COVID-19 dalam hal penularan dari orang-ke-orang atau 
kontak dengan permukaan atau objek yang terkontaminasi.

Kembangkan rencana kesiapsiagaan dan respons untuk pencegahan COVID-19, dengan 
mempertimbangkan seluruh tempat kerja, penugasan pekerja dan potensi sumber paparan.

Kembangkan rencana untuk menyikapi temuan kasus positif atau suspek COVID-19 di tempat 
kerja, termasuk pelaporan, pemberitahuan, pemantauan, reorganisasi pekerjaan, dan disinfeksi.

Promosikan kebersihan tempat kerja dan terapkan prinsip-prinsip yang relevan untuk memastikan 
pembatasan jarak (physical distancing) di tempat kerja (lihat panduan WHO).

Pastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun serta merawat dan secara berkala 
membersihkan toko, fasilitas dan tempat kerja. Fasilitas cuci tangan harus terletak dekat dengan 
area yang membutuhkan cuci tangan (mis. toilet, fasilitas klinik kesehatan, tempat masuk 
bangunan, area pertemuan, kafetaria/kantin). 

• 

• 

• 

• 

• 

memberikan opsi 
penitipan anak yang 
aman dan sesuai 
dalam konteks 
COVID-19

dengan memperkuat 
kebijakan kesehatan 
dan keselamatan 
kerja

KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DAN PRAKTIK BAIK DI TEMPAT KERJA LAINNYA DALAM KONTEKS COVID-19
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4  <apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1>
5  <www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext>
6  <www.weforum.org/agenda/2020/03/the-coronavirus-fallout-may-be-worse-for-women-than-men-heres-why>

• Berikan penanda di fasilitas cuci tangan yang menjelaskan cara mencuci tangan yang tepat dan 
waktu yang penting untuk mencuci tangan (lihat Panduan WHO).

Tingkatkan frekuensi pembersihan area publik dan permukaan yang berulang kali disentuh (mis. 
gagang pintu, tombol elevator).

Sediakan alat pelindung diri, sebagaimana diperlukan, yaitu untuk kasus suspek dan pekerjaan 
dengan risiko khusus (mis. manajemen sampah, pekerja kesehatan).

Sediakan disinfektan berbasis alkohol (minimal 60 persen alkohol) dan pastikan penggunaannya 
bilamana fasilitas cuci tangan tidak tersedia.

Pastikan terdapat kebijakan kesehatan dan keselamatan khusus untuk pekerja kesehatan garis 
depan – dimana banyak di antaranya merupakan perempuan (lihat kotak teks di bawah).

Pastikan bahwa masker wajah dan/atau tisu kertas tersedia di tempat kerja untuk mereka yang 
mengalami gejala sistem pernapasan (mis. batuk atau bersin) beserta tempat sampah tertutup 
untuk membuangnya secara higienis.

Pastikan perlindungan maternitas (termasuk sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan 
pekerjaan) untuk seluruh perempuan di mana pun, paling minimal sesuai dengan Konvensi 
Perlindungan Maternitas ILO, 2000 (No. 183) Rekomendasi No. 191  dan yang menyertainya.

Jika memungkinkan, pertahankan kebersihan ruang menyusui dimana ibu menyusui dapat 
memompa ASI. Ruangan harus dilengkapi dengan pembersih disinfektan, tempat sampah 
dengan tutup, disinfektan tangan dengan setidaknya 60 persen alkohol, dan akses ke fasilitas 
cuci tangan (lihat sumber UNICEF  dan WHO COVID-19 Apa yang harus diketahui orang tua
pertanyaan dan jawaban terkait COVID-19 untuk masa kehamilan, persalinan, dan menyusui).

Bersihkan fasilitas TPA di tempat kerja dan lengkapi dengan air bersih, sabun dan disinfektan 
tangan berbasis alkohol (minimal 60 persen alkohol).

Dukung perempuan hamil untuk mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri dan 
melaporkan dugaan gejala kepada penyedia layanan kesehatannya. Dikarenakan perubahan 
terhadap tubuh dan sistem imun, perempuan hamil mungkin lebih rentan terkena infeksi 
pernapasan, termasuk COVID-19 (lihat sumber WHO pertanyaan dan jawaban terkait COVID-19 
untuk masa kehamilan, persalinan, dan menyusui).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Perempuan merupakan mayoritas dari 
pekerja kesehatan di seluruh dunia. Sebagai 
dokter, perawat dan pekerja puskesmas, 
mereka berada di garis depan dalam respon 
KLB ini. Menurut WHO, perempuan 
merupakan mayoritas pekerja di sektor 
kesehatan dan sosial – 70 persen di 104 

4negara yang dianalisa oleh WHO.  Mereka 
juga memperoleh 11 persen lebih kecil 

5 daripada laki-laki di sektor yang sama.
Kebanyakan dari perempuan ini merupakan 
relawan yang juga harus merawat 
keluarganya sendiri. Banyak dari mereka 
bertaruh nyawa untuk melayani orang lain, 
seringkali tanpa mekanisme perawatan 
ataupun dukungan. Untuk merespons krisis 
COVID-19, otoritas Tiongkok mengirimkan 
lebih dari 41,000 pekerja kesehatan dari 
seantero negeri untuk mendukung staf medis 
di episentrum KLB di provinsi Hubei. Lebih 
dari setengah dokter dan 90 persen perawat 
di Hubei adalah perempuan, menurut 
Federasi Perempuan Shanghai, sebuah 

6lembaga pemerintah.

3
Cegah dan 
atasi risiko di 
tempat kerja 

dengan memperkuat 
kebijakan kesehatan 
dan keselamatan 
kerja (lanjutan)

KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DAN PRAKTIK BAIK DI TEMPAT KERJA LAINNYA DALAM KONTEKS COVID-19
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7 KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DAN PRAKTIK BAIK DI TEMPAT KERJA LAINNYA DALAM KONTEKS COVID-19

4
Sediakan 
panduan dan 
pelatihan 

Pendidikan tentang pembatasan jarak, mencuci tangan dan kebersihan adalah hal yang 
penting untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19.

• Bagikan selebaran edukasional dan pelatihan, jika diperlukan, bagi pekerja untuk mendukung upaya 
kesehatan dan keselamatan kerja, praktik kebersihan dan kebijakan lain untuk melindungi diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat. Tampilkan spanduk di tembok dengan pesan pencegahan dan 
perlindungan. Pesan yang ditampilkan harus mengikuti panduan WHO untuk masyarakat.

Untuk pesan perlindungan anak, lihat panduan UNICEF terkait wabah virus korona (COVID-19) 
tenatang apa yang harus diketahui orang tua dan bagaimana melindungi diri dan anak-anak.

Untuk ibu menyusui yang bekerja, dorong dan dukung mereka untuk terus menyusui. Fasilitas 
untuk menyusui atau memompa ASI harus dilengkapi dengan alat penjaga kebersihan yang 
memadai, termasuk kain disinfektan, tempat sampah dengan tutup, disinfektan tangan dengan 
setidaknya 60 persen alkohol, dan akses ke fasilitas cuci tangan.

Nasehati ibu yang menunjukkan gejala untuk menyusui sambil memakai masker ketika di dekat 
anak (termasuk saat menyusui) dan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh anak. 
Dukung ibu yang menunjukkan gejala untuk mendapatkan perawatan dini, dan untuk mengikuti 
arahan dari petugas kesehatan (lihat panduan UNICEF untuk orang tua).

Jika tempat kerja menyajikan makanan, terapkan keamanan pangan. Ini termasuk mengingatkan 
pekerja untuk melakukan tindakan pencegahan yang sesuai saat menangani daging mentah, susu 
atau organ hewan guna menghindari kontaminasi silang dengan makanan yang belum dimasak, 
berdasarkan praktik keamanan pangan dan panduan WHO.

• 

• 

• 

• 

5
Dukung 
pekerja untuk 
mencari 

Selama vaksin belum tersedia, kurangi risiko paparan COVID-19 adalah cara yang paling 
aman untuk mencegah infeksi. Jika pekerja menunjukkan gejala, minta mereka untuk 
mendapatkan perawatan medis yang sesuai.

• Sediakan panduan bagi pekerja sehubungan di mana mereka dapat merujuk jika menunjukkan 
gejala yang konsisten dengan COVID-19 (alamat dan nomor telepon rumah sakit setempat, otoritas 
kesehatan, nomor telepon darurat). Bantu menyediakan transportasi yang aman jika dibutuhkan 
dan memungkinkan.

Ingatkan pekerja tanpa gejala dengan sejarah perjalanan ke area terdampak untuk menerapkan 
kewaspadaan yang sama seperti orang lain (mis. panduan/dukungan untuk rujukan). Namun, 
tergantung pada kebijakan otoritas kesehatan setempat, mereka mungkin ditempatkan dalam 
karantina – dengan demikian membutuhkan akses ke makanan, air, akomodasi, layanan 
telekomunikasi, layanan kesehatan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, dll. Untuk 
panduan lebih lanjut, lihat pertimbangan WHO untuk repatriasi dan karantina bagi mereka yang 
pernah berpergian.

Pastikan bahwa pekerja yang menunjukkan gejala apa pun juga diberikan bantuan psikologis

Rujukan juga harus disediakan untuk layanan lain, mis. nomor telepon untuk kekerasan dalam 
rumah tangga, konseling untuk kesehatan mental dan dukungan psikososial (lihat catatan singkat 
Inter-Agency Standing Committee).

• 

• 

• 

6
Bantu pekerja 
untuk 
menghadapi 

Potensi risiko kehilangan pekerjaan dan tempat kerja yang tidak �eksibel dapat meningkatkan 
stress orang tua, yang berdampak pada praktik pengasuhan dan hubungan dengan anak.

• Bantu mengurangi stres dengan menyebarkan informasi berbasis bukti dari sumber terpercaya 
(mis. WHO). Informasi yang tidak terveri�kasi dari media massa dan postingan media sosial dapat 
menciptakan panik atau stres berlebih.

Berikan saran yang logis kepada para pekerja untuk mempertahankan gaya hidup sehat.

Kumpulkan informasi yang dapat membantu pekerja yang sedang mengalami stres untuk dapat 
memahami krisis secara akurat dan menghadapinya.

Berikan pekerja, terutama perempuan, informasi, konseling dan akses ke layanan. Perempuan 
mengalami peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual di waktu 
krisis ketika rumah tangga dan keluarga menghadapi tekanan tambahan.7

Dukung pekerja untuk membantu anak mereka menghadapi stres selama KLB COVID-19. Berikan 
orang tua yang bekerja waktu dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menenangkan dan 
merawat anak-anaknya. Ini juga dapat berupa memberikan alat dan bahan-bahan yang mendorong 
dialog, permainan dan bentuk-bentuk stimulasi lainnya yang dibutuhkan anak-anak.

Untuk rekomendasi bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak, lihat panduan UNICEF: 
Bagaimana cara untuk bicara dengan anak Anda tentang wabah virus korona 2019 (COVID-19).

• 

• 

• 

• 

• 

tentang kebijakan 
kesehatan dan 
keselamatan kerja 
serta praktik 
kebersihan

perawatan medis 
yang sesuai jika 
mengalami demam, 
batuk dan kesulitan 
pernapasan

stress dan 
keselamatan 
pribadi selama 
KLB COVID-19



Langkah-langkah khusus yang dapat diambil pemberi kerja

7
Dukung 
kebijakan 
perlindungan 

Perlindungan sosial memainkan peran penting untuk mengatasi kerentanan pekerja dan 
keluarga mereka akibat kemiskinan, ketidaksetaraan dan deprivasi, khususnya dalam konteks 
COVID-19. Meskipun perlindungan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, kebijakan 
ramah keluarga di tempat kerja dapat mendukung upaya ini.

• Identi�kasikan cara untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang sejalan 
dengan dan Konvensi ILO No. 102 tentang (Standar Minimum) Keamanan Sosial 
Rekomendasi ILO No. 102 tentang Perlindungan Sosial Minimum. Dukungan pemberi kerja 
dapat berupa, sebagai contoh, subsidi bagi pekerja untuk mengakses asuransi kesehatan, 
pemutusan hubungan kerja dan disabilitas, serta harus mencakup pekerja di sektor informal.

Sediakan transfer tunai bagi pekerja dalam bentuk tunjangan anak-anak dan lainnya yang 
dapat meningkatkan ketahanan keluarga, terutama mereka yang paling membutuhkan.

Dalam hal pekerja atau keluarganya jatuh sakit, kurangi potensi implikasi �nansial mereka 
dengan menjamin cuti sakit berbayar, terutama untuk perempuan yang sering menjadi 
pengasuh utama, sehingga keluarga mereka untuk mempertahankan penghidupannya.

• 

• 

Referensi WHO tentang virus korona:  
<www.who.int/health-topics/coronavirus>

CDC Coronavirus Disease 2019:  
<www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html>

WHO menyiapkan tempat kerja Anda:  
<www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-

ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6>

UNICEF wabah virus korona (COVID-19) – 
apa yang harus diketahui orang tua:

 

<www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-
should-know>

Bagaimana bicara dengan anak Anda 
tentang wabah virus korona 2019 (COVID-19):

 
 

<www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-
covid-19>

Tanya jawab WHO seputar COVID-19, 
kehamilan, melahirkan dan menyusui:

 
 

<www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-
childbirth-and-breastfeeding>

Melindungi anak-anak selama pandemi virus korona:  
<www.unicef.org/media/65991/file/Technical%20note:%20Protection%20

of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disease%20
2019%20(COVID-19)%20pandemic.pdf>

ILO COVID-19 dan dunia kerja –
dampak dan respons: 

 
 

<www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/briefingnote/wcms_738753.pdf >

UN Women kesetaraan gender dalam respons COVID-19 
<www.unwomen.org/en/news/in-focus/

in-focus-gender-equality-in-covid-19-response >

Lima hal yang harus diketahui untuk bekerja jarak jauh
secara efektif selama krisis COVID-19:

 
 

<www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_738575/lang--en/index.htm>

Kesehatan mental dan pertimbangan dukungan
psikososial dalam konteks COVID-19: 
<www.unicef.org/media/65916/file/Briefing note on addressing 

mental health and psycosocial aspects of COVID-19 outbreak.pdf > 

WHO wabah virus korona (COVID-19) 
nasehat untuk publik – mitos vs fakta: 

 
 

<www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/myth-busters >

Nasehat untuk pekerja kesehatan:
<www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/

who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0>

ILO pekerjaan dan tenaga pengasuh 
untuk masa depan pekerjaan yang layak:
<www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/

WCMS_633115/lang--en/index.htm >

Arahan ini dikembangkan oleh UNICEF dan ILO, dengan kontribusi dari UN Women. ILO dan UN Women berterima 
kasih terhadap dukungan dari European Union Partnership Instrument melalui program .WE EMPOWER
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sosial pemerintah
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