
Kuesioner – Gambaran Kesiapsiagaan Tempat Kerja di Indonesia Menghadapi Pandemic 
Covid-19 
 
 

No Pertanyaan Ya Tidak N/A 

A Kebijakan & Prosedur    

1 Menyusun emergency response plan atau prosedur khusus atau 

dalam situasi Covid-19, termasuk jika terjadi kasus ODP/positif 

covid-19 di tempat kerja. 

   

2 Response plan atau prosedur tersebut berisi identifikasi potensi 

dimana pekerja dapat terpapar, faktor risiko (individu, pekerjaan, 

dan non-pekerjaan), serta kontrol yang diperlukan. 

   

3 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja mengenai Covid-

19, termasuk memasang poster-poster/banner terkait pemahaman 

tentang Covid-19. 

   

4 Membuat satuan tugas (satgas) atau emergency response team 

COVID-19 di tempat kerja, untuk memonitor perkembangan COVID-

19 dari pemerintah dan instansi terkait. 

   

5 Perusahaan menghimbau karyawan untuk tidak melakukan 

kegiatan yang melibatkan orang banyak (arisan, pengajian, tablig 

akbar, dll) pada saat hari libur kerja. 

   

6 Mensosialisasikan nomor hot line dan rumah sakit rujukan untuk 

kasus COVID-19. 

   

7 Membuat prosedur terkait penerimaan barang, termasuk barang-

barang dari luar negeri (wilayah endemik). 

   

B Operasional & Pekerjaan    

8 Menerapkan flexible worksites ( work from home, telecommuting) 

atau flexible workhours (pengaturan shifts), untuk memaksimalkan 

physical distancing di antara pekerja. 

   

9 Mendesain area kerja dengan prinsip physical distancing/menjaga 

jarak aman jika memungkinkan. 

   

10 Membagi jam istirahat menjadi beberapa shift untuk menghindari 

banyaknya jumlah pekerja yang berkumpul pada waktu dan tempat 

yang sama secara bersamaan. 

   



11 Melakukan modifikasi area makan menjadi ruang individu dengan 

memberikan penghalang atau memberikan batasan jarak area 

makan untuk masing-masing pekerja. 

   

12 Mendorong pekerja untuk tinggal di rumah jika mereka sakit.    

13 Terdapat kebijakan untuk mengizinkan pekerja tetap tinggal di 

rumah jika terdapat anggota keluarganya yang sakit. 

   

14 Meningkatkan kualitas ventilasi di lingkungan kerja termasuk di 

dalam kendaraan operasional.  

   

C Keselamatan & Kesehatan Kerja    

15 Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, khusus dan 

pengecekan kesehatan sebelum penempatan kerja kepada semua 

pekerja. 

   

16 Mempromosikan praktik cuci tangan yang benar dan menyediakan 

fasilitas cuci tangan dengan air & sabun atau hand-sanitizer 

min.60% alcohol di tempat kerja. 

   

17 Melakukan pengecekan suhu kepada pekerja yang akan memasuki 

area perusahaan. 

   

18 Menyediakan dan menganjurkan pemakaian masker untuk pekerja 

dan tamu. 

   

19 Mendorong pekerja melakukan respiratory etiquette, yakni 

menutup batuk dan bersin dengan lengan bagian dalam atau tisu 

yang langsung dibuang. 

   

20 Melakukan pembersihan dengan disinfectant di area – area publik 

dan semua area kerja. 

   

21 Melakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan yang 

masuk dan keluar tempat kerja. 

   

22 Tidak menggunakan karpet di mushola/masjid perusahaan, dan 

meminta pekerja membawa alat sholat masing-masing. 

   

23 Anjuran untuk tidak menggunakan alat tulis atau peralatan kerja 

milik pekerja lainnya. 

   

D Aktivitas Eksternal    

24 Mengganti system rapat dengan supplier/customer dari 

berhadapan langsung menjadi virtual meeting/teleconference.  

   

25 Menghentikan dinas luar kota dan luar negeri.    



26 Membatasi kunjungan tamu dari luar, termasuk tidak 

memperbolehkan pekerja, tamu, pengunjung yang sakit (terutama 

deman dan flu untuk masuk ke area perusahaan). 

   

27 Melakukan pengecekan riwayat perjalanan tamu melalui 

passport/interview. 

   

28 Melakukan pengecekan tamu yang akan memasuki area 

perusahaan. 
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