
PANDUAN PRAKTIS UNTUK PELAKU
BISNIS DALAM MENDUKUNG AIR,

SANITASI DAN KEBERSIHAN

Dukung inisiatif WASH4Work dengan meningkatkan akses air, sanitasi

dan kebersihan (WASH) di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal

pekerja, dan di seluruh rantai pasokan bisnis anda.

SEBAGAI GARIS DEPAN PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19



Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi merupakan ancaman terhadap kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat dan telah menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan

sosial dan ekonomi bangsa. Menyadari dampak dan akibatnya terhadap seluruh aspek

kehidupan maka upaya dari seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan untuk

mengelola, mengurangi dampak, dan mencegah penularan pandemi, serta

menyiapkan langkah untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi yang memungkinkan

orang-orang untuk menjalani kehidupan mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas

sosial dan ekonomi. Mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan perilaku

hidup bersih dan sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kondisi ini.

Meskipun upaya keras telah diusahakan oleh Pemerintah dan mitra pembangunan

dalam rangka mengurangi penyebaran virus, kasus positif COVID-19 secara nasional

dilaporkan meningkat hampir mencapai angka 3.300 kasus terlapor pada tanggal 9

April, dimana penyebaran terbesar diamati pada kelompok wilayah Jakarta dan

sekitarnya (Jabodetabek).

COVID-19 DAN PENYEBARANNYA DI INDONESIA

Penyediaan air bersih, sanitasi dan kebersihan (WASH) saat ini sangat penting untuk

melindungi kesehatan manusia selama terjadinya wabah penyakit menular, termasuk

wabah COVID-19 saat ini. WASH menyediakan kebutuhan dasar untuk melakukan

pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan efektif. Penanganan yang

dan akses WASH yang tidak baik dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi

penyakit menular sehingga sangat membahayakan masyarakat. Praktik kebersihan baik

dengan cuci tangan merupakan langkah awal pencegahan penularan virus 2019-ncoV

dan telah terbukti menjadi salah satu langkah pencegahan penyakit menular yang

murah dan terjangkau. Memastikan adanya sarana cuci tangan dengan air mengalir

dan sabun pada titik-titik rawan seperti di sekolah, tempat-tempat umum,

pasar/tempat jual-beli, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan

langkah penting untuk mencegah penularan COVID-19 dari orang ke orang. Penyediaan

WASH yang memadai mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta

menjamin terus berjalannya layanan kesehatan selama masa penanganan COVID-19.

WASH: UJUNG TOMBAK PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19

PERAN PELAKU BISNIS DALAM MEMPERKUAT UPAYA PENANGANAN COVID-19

Mendorong penerapan kebersihan tangan

dan disinfektan bagi karyawan dan

masyarakat sekitar

Memastikan penyediaan akses dan layanan

WASH yang berkelanjutan di tempat kerja,

rumah karyawan, serta masyarakat sekitar

Melakukan kampanye CTPS untuk skala

Nasional

Masyarakat

Sekitar
NasionalKaryawanKegiatan



Membantu pengadaan, distribusi, dan operasionalisasi fasilitas cuci tangan dengan air

mengalir dan sabun di tempat-tempat umum termasuk di sekolah dan fasilitas

pelayanan kesehatan;

Menyediakan dan mengoperasionalkan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) di

perkantoran, tempat tinggal/ penginapan karyawan, atau tempat-tempat lain dimana

karyawan dan pelanggan bertemu;

Membantu penyediaan barang-barang higienitas yang utama seperti sabun, cairan

pembersih tangan berbasis alkohol/hand sanitizer bagi kelompok masyarakat;

Memberlakukan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja dengan

mempromosikan praktik CTPS yang benar kepada karyawan dan pelanggan.

1. Mendorong penerapan kebersihan tangan dan penggunaan disinfektan yang
bermanfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitar.

a.

b.

c.

d.

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN PELAKU BISNIS UNTUK
MENDUKUNG PENANGANAN COVID-19

Memastikan ketersediaan air bersih untuk praktik dasar kebersihan;

Mendukung komunitas sekitar mendapatkan akses WASH baik fasilitas maupun

infrastruktur;

Membantu penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk penyedia layanan WASH supaya

memastikan mereka dapat terus memberikan pelayanan WASH yang baik selama masa

pandemi berlangsung.

2. Memastikan penyediaan akses dan layanan WASH yang berkelanjutan di
tempat kerja, rumah karyawan, serta masyarakat sekitar.

a.

b.

c.

Partisipasi dari komunitas bisnis menjadi sangat penting untuk memperkuat upaya

Pemerintah indonesia dalam memerangi penyebaran COVID-19. Penyebaran virus ini

secara luas telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi bangsa sehingga turut

berdampak secara langsung pada pelaku bisnis baik skala kecil maupun besar. Oleh

karena itu, komunitas bisnis memiliki andil besar dalam memastikan efektifitas dan

ketepatan penanganan penyebaran COVID-19 untuk memastikan kesejahteraan dari

karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Para pelaku bisnis juga dapat memainkan

peranan penting dalam mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia seperti

tercantum dalam tabel diatas. Peran-peran tersebut akan memberikan manfaat yang

besar bagi karyawan, komunitas masyarakat sekitar, dan bahkan secara nasional.

Mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap

pentingnya kebersihan tangan dengan mengembangkan media komunikasi, informasi

dan edukasi (KIE) inovatif yang mengusung pesan CTPS atau menggunakan materi KIE

yang telah disediakan pemerintah Indonesia yang dapat diakses di

https://www.covid19.go.id/;

3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan penggiat AMPL/WASH untuk melakukan
kampanye CTPS secara nasional.

a.
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Kolaborasi melalui WASH4Work akan membantu untuk
meningkatkan keberhasilan di bidang kesehatan, merangsang

pertumbuhan ekonomi, berkontribusi pada perkembangan

bisnis, dan membantu masyarakat memahami hak-hak dasar
mereka dalam mendapakan akses terhadap air dan sanitasi.
 
https://wash4work.org/

Untuk informasi lebih
lanjut, silahkan

hubungi:

Mendukung Pemerintah dan mitra WASH dalam melakukan kampanye untuk terus

mengingatkan masyarakat sekitar melakukan CTPS atau kebersihan tangan di waktu yang

tepat dan dengan teknik yang benar;

Berperan dan mendorong karyawan untuk mampu menjadi champion/ penggerak dalam

melakukan perilaku hidup bersih dan sehat termasuk kebiasaan CTPS di tengah masyarakat/

komunitas dengan memanfaatkan jaringan bisnis yang ada dan media sosial; 

Bersama dengan jejaring kemitraan bisnis melakukan diseminasi pesan-pesan CTPS seperti

melakukan kegiatan pemasaran yang dikaitkan dengan pennganan COVID-19 sebagai pesan

utama.

b.

 

 

c.

 

 

d.

https://wash4work.org/

