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Jangan ditutup-
tutupi. Maksud 
dan tujuan kami 

melakukan 
pengawasan 

supaya 
perusahaan itu 
sehat dan bisa 

beraktivitas 
kembali. Kerja 

sama ini penting 
agar pandemi 

COVID-19 segera 
berakhir

Andri Yansyah

PERUSAHAAN DIMINTA LAPORKAN
KARYAWAN TERPAPAR COVID-19

Pihak perusahaan 
diminta agar 
kooperatif apabila 
ada karyyawan atau 
pekerja di tempat 
kerja yang positif 
terpapar COVID-19.

dan Energi DKI Jakarta. 
Sehingga, dapat ditindaklan-
juti oleh SKPD terkait untuk 
penanganannya.

“Saya minta kepada peru-
sahaan dan perkantoran agar 
betul-betul mengaktifkan 
yang namanya Tim Gugus 

Tugas COVID-19 Internal Pe-
rusahaan. Jadi mereka lapor, 
karena itu bagian iktikad 
baik dari perusahaan untuk 
melindungi karyawannya, 
melindungi masyarakat dan 
melindungi keluarganya,” 
ungkapnya.

Ia menambahkan, selain 
pengawasan secara intensif 
protokol pencegahan penu-
laran COVID-19 di perkan-
toran, Dinas Nakertrans dan 
Energi DKI Jakarta juga me-
respons dan menindaklanjuti 
bentuk laporan dari masya-

rakat, baik dari internal ma-
upun eksternal perusahaan.

Pihak internal perusa-
haan tidak perlu khawa-
tir melaporkan karyawan 
atau pimpinan perusahaan 
yang terpapar COVID-19. 
Pasalnya, Dinas Nakertrans 

Jakarta, HanTer - Kepala 
Dinas Tenaga Kerja, Trans-
migrasi, dan Energi (Nakert-
rans dan Energi) DKI Jakar-
ta, Andri Yansyah pihak pe-
rusahaan atau perkantoran 
diminta tidak menganggap 
pengawasan protokol pence-
gahan penularan COVID-19 
yang dilakukan sebagai mo-
mok. Sebab, dibutuhkan 
kerja sama untuk membuat 
lingkungan perusahaan terus 
sehat, bisa beraktivitas, dan 
produktif kembali.

“Jangan ditutup-tutupi. 
Maksud dan tujuan kami 
melakukan pengawasan su-
paya perusahaan itu sehat 
dan bisa beraktivitas kemba-
li. Kerja sama ini penting agar 
pandemi COVID-19 segera 
berakhir,” ujarnya, Selasa 
(28/7/2020).

Andri menjelaskan, sa-
lah satu butir pada Surat 
Keputusan Nomor 1477 Ta-
hun 2020 tentang Protokol 
Pencegahan dan Pengenda-
lian Covid-19 di Perkanto-
ran/Tempat Kerja Pada Masa 
Transisi Menuju Masyarakat 
Sehat, Aman, dan Produktif 
yakni pembentukan Tim Gu-
gus Tugas Covid-19 Internal 
Perusahaan.

Tim ini perlu secara ak-
tif melaksanakan protokol 
kesehatan dan melaporkan 
adanya pekerja yang bersta-
tus positif COVID-19 kepada 
Kepala Dinas Nakertrans 

rutin. Sehingga, betul-betul 
kita pastikan kantor tersebut 
tidak terjangkit COVID-19 
dan memastikan pekerja 
yang aktif kembali bekerja 
betul-betul dalam keadaan 
sehat,” urainya.

Andri menuturkan, bagi 
perusahaan yang membandel 
dan tidak kooperatif melaksa-
nakan protokol pencegahan 
penularan COVID-19 bakal 
dikenakan sanksi penyegelan 
dan setop operasional selama 
14 hari.

“Saya sampaikan jangan 
takut karena virus ini kan 
tidak mengenal strata. Jadi 
saya minta perusahaan dan 
perkantoran untuk kooperatif 
untuk kebaikan bersama dan 
mempercepat penuntasan 
COVID-19,” tandasnya. 

 Sammy

Jakarta, HanTer - Di 
tengah pandemi COVID-19, 
P e m e r i n t a h  P r o v i n s i 
(Pemprov) DKI Jakarta 

tetap berkomitmen untuk 
meringankan beban masya-
rakat kurang mampu di 
Jakarta.

Seperti menggalang 

kolaborasi dengan Lemba-
ga Zakat, yaitu BAZNAS 
BAZIS DKI Jakarta, Yaya-
san Aksi Cepat Tanggap, 
Rumah Zakat, dan Yayasan 

Pos Keadilan Peduli Umat 
Human Initiative dalam 
Pelaksanaan Program Kur-
ban Iduladha 1441 Hijriah/
Tahun 2020.

Untuk itu, dilakukan 
Penandatanganan Perjan-
jian Kerjasama yang ber-
tempat di Balai Agung, 

Balai Kota DKI Jakarta, 
Jakarta Pusat, Selasa siang 
(28/7/2020).

Dari pihak Pemprov 
DKI Jakarta, perjanjian 
kerjasama ditandatangani 
oleh para Walikota Ad-
minitrasi dan Sekretaris 
Dewan Pengurus KORPRI 

DKI Jakarta, Amirudin. 
Pelaksanaan Program 

Kurban tahun ini memili-
ki makna penting. Selain 
meningkatkan nilai sosial, 
pelaksanaan kurban ta-
hun ini juga bertujuan me-
ningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Jakarta. Daging 
kurban nantinya diperun-
tukkan bagi masyarakat 
Jakarta kurang mampu di 
sejumlah Rukun Warga 
(RW) dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

"Hari Raya Idul Adha 
dan pemotongan hewan 
kurban tahun ini berbeda 
dengan sebelumnya, (ka-
rena) harus dilaksanakan 
pada masa diberi ujian Pan-
demi COVID-19. Sehingga 
perlu dilakukan penerapan 
protokol kesehatan dan 
mengutamakan keselama-
tan warga. Saya harapkan, 
pelaksanaan pembagian 
daging kurban pada masya-
rakat di RW padat pendu-
duk dan kurang mampu, 
serta Zona Kendali Ketat, 

dapat dilaksanakan dengan 
koordinasi bersama Kelura-
han, RW dan RT setempat, 
serta mendistribusikannya 
dengan mendatangi war-
ga dengan tepat sasaran," 
ujar Wakil Gubernur DKI 
Jakarta, Ahmad Riza Patria 
(Ariza) di Jakarta, Selasa 
(28/7/2020). 

Diharapkan, Program 
Kurban tahun ini dapat 
berlangsung aman sesuai 
tuntunan agama Islam, 
sekaligus meminimalisir 
risiko akibat terjadinya 
kerumunan warga di lokasi 
pemotongan hewan kurban.

Untuk itu, pemotongan 
hewan kurban dilakukan 
di Rumah Potong Hewan 
(RPH) sesuai protokol kese-
hatan COVID-19. Hasil pe-
motongan hewan kurban 
akan didistribusikan ke-
pada warga Jakarta yang 
kurang mampu di sejum-
lah RW padat penduduk 
dengan kategori berat dan 
sedang. 

 Sammy

dan Energi DKI Jakarta ba-
kal merahasiakan identitas 
karyawan yang positif CO-
VID-19.

“Identitas karyawan 
tersebut kami rahasiakan. 
Jangan takut melakukan pe-
laporan kalau ada karyawan 
terpapar, jangan takut juga 
dilakukan pemeriksaan kese-
hatan,” ungkapnya.

Menurutnya,  untuk 
laporan dari eksternal masya-
rakat akan ditindaklanjuti 
dengan sidak ke perusahaan 
yang dimaksud untuk me-
mastikan ada tidaknya kasus 
karyawan positif COVID-19.

Sejumlah upaya penan-
ganan penularan Covid-19 di 
perusahaan atau perkantoran 
sudah disiapkan. Untuk kasus 
pekerja yang terpapar, lang-
sung dilakukan penutupan 
sementara terhadap perusa-
haannya selama tiga hari.

Pekerja yang terpapar 
COVID-19 harus dirumahkan 
selama 14 hari, atau dirawat 
di rumah sakit yang ditunjuk 
perusahaan atau ke Wisma 
Atlet. Terhadap rekan-rekan 
yang berinteraksi juga demi-
kian, isolasi mandiri selama 
14 hari.

“Selama tiga hari kita 
lakukan setop operasi, pe-
rusahaan tersebut harus ra-
pid test terhadap seluruh 
pekerja yang ada dan di 
kantornya juga dilakukan 
penyemprotan disinfektan 

Pemprov Berkomitmen Ringankan Beban Masyarakat Kurang Mampu
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