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Dalam rangka Hari Peringatan Pekerja Buruh Internasional 20201, gerakan serikat buruh 
global menyerukan kepada pemerintah serta badan kesehatan dan keselamatan kerja di 
seluruh dunia untuk mengakui SARS-CoV-2 sebagai bahaya pekerjaan, dan COVID-19 
sebagai penyakit akibat kerja. 
 
Dengan sepertiga dari populasi di seluruh dunia saat ini hidup dalam berbagai bentuk 
penguncian wilayah/lockdown untuk memperlambat penyebaran COVID-19, jutaan pekerja, 
termasuk mereka yang berada dalam perawatan kesehatan dan sosial, layanan darurat, 
pertanian, makanan dan ritel, transportasi, pendidikan, pekerja infrastruktur dan konstruksi 
dan layanan publik lainnya (lihat lampiran), terus bekerja keras untuk menjaga agar 
masyarakat tetap berfungsi. Namun sebagian besar dari mereka melakukannya tanpa 
perlindungan komprehensif yang diperlukan ketika terkena penyakit akibat kerja yang 
diketahui disebabkan oleh agen biologis. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi para 
pekerja, keluarga mereka, dan komunitas tempat mereka tinggal. 
 
Para pekerja sangat membutuhkan pengakuan resmi terhadap coronavirus SARS-CoV-2 
sebagai bahaya pekerjaan2.  Seperti bahaya lainnya, ini merupakan tanggung jawab para 
pengusaha untuk melindungi para pekerja mereka dari bahaya sejauh mungkin yang dapat 
dilakukan. Itu berarti langkah-langkah kebersihan yang ketat, jarak sosial, alat pelindung diri 
yang memadai dari jenis yang benar (dengan implementasi program yang tepat), dan 
protokol pengujian, pencatatan dan pelacakan untuk pekerja yang terpapar dan mereka 
yang mungkin telah bersinggungan, terutama ketika pengujian menjadi lebih siap tersedia. 
 
Selanjutnya, para pekerja membutuhkan pengakuan resmi COVID-19 sebagai suatu 
penyakit akibat kerja. Pengakuan semacam itu akan memastikan hak atas perwakilan 
pekerja dan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan penerapan dari langkah-langkah 
yang disepakati untuk mengurangi risiko. Hak-hak ini termasuk hak untuk menolak bekerja 
dalam kondisi kerja yang tidak aman. Pemerintah harus mewajibkan pelaporan dan 
pencatatan kasus terkait pekerjaan dan memastikan bahwa perawatan medis lengkap serta 
skema kompensasi disediakan untuk korban-korban COVID-19 terkait pekerjaan dan bagi 
keluarga mereka yang terkena dampak. 
 
Karena itu gerakan serikat pekerja global meminta semua pemerintah di seluruh dunia 
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi para pekerja ini. 
Pertama, dengan memastikan bahwa pengusaha diingatkan tentang tanggung jawab 
mereka untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja mereka dari semua bahaya 

 
1 Hari Peringatan Pekerja Internasional juga dikenal sebagai Hari Peringatan Internasional untuk Para Pekerja yang 
   Meninggal dan Terluka. 
2 Pemerintah Argentina dan Institut Nasional Italia untuk Asuransi terhadap Kecelakaan di Tempat Kerja (INAIL)  
   telah mengakui COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja. 



di tempat kerja, termasuk SARS-CoV-2. Kedua, dengan memastikan bahwa semua pekerja 
dilindungi oleh perubahan sistem-sistem penyakit akibat kerja untuk memasukkan 'dugaan 
yang dapat dibantah' bahwa di mana pekerjaan seseorang menempatkan mereka pada 
risiko terpapar dengan SARS-CoV-2, COVID-19 harus diakui dan diberi kompensasi sebagai 
penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.3 
 
Dimasukkannya dugaan yang dapat dibantah dalam kasus infeksi COVID-19 akan berarti 
bahwa penyakit tersebut diduga telah muncul dari paparan pekerja terhadap SARS-CoV-2 di 
tempat kerja, kecuali bukti konklusif yang bertentangan diberikan kepada otoritas terkait 
dalam kerangka kerja legislatif dan peraturan untuk kompensasi pekerja. Definisi tempat 
kerja mencakup perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Pengakuan semacam itu sebagai 
penyakit akibat kerja memastikan para pengusaha bertanggung jawab dan terbuka dan 
bahwa pengusaha yang lalai tunduk terhadap penerapan hukuman4.  
 
Menyediakan jenis perlindungan dan pengakuan ini bagi para pekerja akan menjadi awal 
untuk menunjukkan kepada mereka rasa hormat yang layak mereka dapatkan dengan 
memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dilaksanakan semaksimal mungkin dan, 
jika mereka kurang beruntung untuk melakukan kontrak COVID-19 bahwa mereka memiliki 
akses yang adil terhadap kompensasi. Perlindungan kesehatan pekerja dengan pencegahan 
infeksi harus selalu menjadi prioritas pertama, tetapi pekerja yang menjadi sakit harus 
fokus pada pemulihan, tidak khawatir tentang apakah mereka akan menghadapi 
kehancuran finansial karena sakit akibat pekerjaan. 
 
Pada Hari Peringatan Pekerja Internasional bagi Pekerja yang Meninggal dan Terluka, kita 
mengingat jutaan pekerja yang meninggal setiap tahunnya dalam kematian di tempat kerja 
atau sebagai akibat dari paparan di tempat kerja. Tahun ini, saat dunia dicekam oleh 
pandemi yang mematikan, kita memiliki alasan ekstra untuk melakukan hal yang benar. 
Para pekerja sedang sekarat untuk menyelamatkan hidup. Mereka pantas mendapatkan 
dukungan kita dan mereka pantas terima kasih. Paparan terhadap SARS-CoV-2 harus diakui 
sebagai bahaya pekerjaan yang dapat dicegah, dan COVID-19 terkait pekerjaan harus diakui 
dan diberi kompensasi sebagai penyakit akibat kerja. 

 

 

  

 
3 Rekomendasi ILO 194 (Daftar Penyakit Akibat Kerja) merekomendasikan bahwa daftar nasional penyakit akibat 
   kerja (untuk tujuan pencegahan, pencatatan, pemberitahuan dan, jika berlaku, kompensasi) harus termasuk, 
   antara lain, penyakit yang disebabkan oleh agen-agen biologis di tempat kerja ‘di mana suatu hubungan langsung 
   dibentuk secara ilmiah, atau ditentukan dengan metode yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, antara 
   paparan terhadap agen biologis ini yang timbul dari aktivitas kerja dan penyakit yang dikontrak oleh pekerja. 
   'COVID-19 berada dalam ruang lingkup Pasal 1.3.9 dari Lampiran Rekomendasi 
4 Pengakuan ini juga akan memfasilitasi penanganan kasus oleh kontak nasional Pedoman OECD bagi Perusahaan 
   perusahaan Multinasional, memungkinkan pertolongan tepat waktu kepada para pekerja yang meminta bantuan. 



Lampiran 
 
Para pekerja garis depan yang terancam SARS-CoV-2, dengan risiko COVID-19, termasuk, tetapi 
tidak terbatas pada, pekerja dalam pekerjaan berikut: 
 

- polisi, petugas pemadam kebakaran, teknisi medis darurat, atau paramedis dan semua 

orang yang dipekerjakan dan dianggap sebagai penanggap pertama 

- penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien 

- toko yang menjual bahan makanan dan obat-obatan 

- produksi makanan dan minuman dan pertanian 

- layanan properti, petugas kebersihgan dan pembantu rumah tangga dan keamanan 

- organisasi yang menyediakan layanan sosial dan bantuan sosial 

- pompa bensin dan bisnis yang dibutuhkan untuk transportasi 

- lembaga keuangan 

- toko perangkat keras dan persediaan 

- perdagangan kritis 

- layanan pengiriman surat, pos, pengiriman, logistik, pengiriman, dan penjemputan 

- institusi pendidikan 

- jurnalis dan pekerja media berita 

- Operasi teknis telekomunikasi dan internet 

- layanan binatu 

- restoran untuk konsumsi di luar lokasi 

- persediaan untuk bekerja dari rumah 

- persediaan untuk bisnis dan operasi penting 

- pekerja transportasi 

- tukang listrik dan pekerja yang terlibat dalam konstruksi, proyek pemeliharaan dan 

infrastruktur 

- perawatan dan layanan berbasis rumah 

- fasilitas perumahan dan tempat perlindungan 

- layanan profesional 

- pusat penitipan anak yang menjadi tanggungan pekerja garis depan 

- pembuatan, distribusi, dan rantai pasokan untuk produk dan industri penting seperti 

peralatan pelindung diri, obat-obatan, dan bahan serta peralatan yang digunakan dalam 

proses industri penting 

- fungsi serikat pekerja yang kritis 

- hotel 
- layanan pemakaman 

 


