
Simple steps to protect your customers and your employees

Langkah mudah untuk 
melindungi pelanggan 
dan karyawan Anda

ARTIKEL

93%  
karyawan di industri 
teknologi menyatakan 
bahwa mereka akan betah 
bekerja di perusahaan 
dengan lingkungan kerja 
yang lebih sehat.2

Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia saat ini berupaya memenuhi 
tingginya permintaan akan tempat kerja yang lebih fleksibel. Dua 
dari tiga karyawan memilih pola kerja hybrid, yaitu sistem yang 
membebaskan karyawan bekerja di kantor atau jarak jauh1, maka 
perusahaan harus mengevaluasi kembali dan memperbarui aspek 
kesehatan dan kenyamanan di tempat kerja - terlebih, kepedulian akan 
kesehatan dan keselamatan di ruang publik semakin meningkat sejak 
adanya pandemi.

Kesehatan dan kenyamanan di tempat kerja mungkin bukan sebuah konsep yang baru, 
tetapi banyak perusahaan belum berhasil memenuhinya. Meskipun 70% perusahaan 
meyakini bahwa mereka sudah mendukung aspek kesehatan dan kenyamanan di tempat 
kerja, namun hanya 23% karyawan yang setuju dengan pernyataan itu.2

Perusahaan harus segera mengatasi masalah ini, karena ada banyak keuntungan yang 
akan didapatkan oleh perusahaan dengan mewujudkan lingkungan kerja yang lebih sehat.

Mengapa lingkungan kerja yang sehat itu penting?

Pertama, kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan membuat mereka 
lebih betah bekerja. Masih mengutip dari laporan Fellowes yang sama, 93% karyawan 
industri teknologi yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka lebih betah bekerja 
di perusahaan yang menawarkan lingkungan kerja yang lebih sehat.2 Kemudian, dalam 
penelitian lain oleh Kelton Global terungkap fakta bahwa 92% karyawan di AS merasa 
kesehatan mental dan produktivitas mereka terganggu jika tempat kerja mereka tidak 
memenuhi standar.3

Bagi tenaga kerja pascapandemi, kesehatan fisik dan keselamatan butuh perhatian serius. 
Perusahaan sadar akan masalah tersebut dan telah melakukan berbagai upaya ekstra 
demi menyambut karyawan bekerja kembali. Salah satunya dengan melakukan aktivitas 
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Pelajari bagaimana HP berkontribusi terhadap kualitas udara dalam ruangan di tempat kerja.

Pelajari lebih lanjut

pembersihan dan disinfeksi di tempat kerja atau melakukan perubahan 
struktural seperti pemasangan sneeze guard dan sekat pembatas.4

Kualitas udara di tempat kerja – faktor yang kerap 
diabaikan

Selain perubahan fisik tempat kerja, perusahaan juga harus 
memperhatikan kualitas udara di dalam ruangan. Orang-orang 
menghabiskan sekitar 90% waktunya berada di dalam ruangan. 

Dengan demikian, menjaga kualitas udara dalam ruangan harus 
jadi perhatian utama karena polutan di dalam ruangan bisa jadi 2 - 5 

kali lebih tinggi bila dibandingkan kadar polutan di luar ruangan.5

Selain meningkatkan jadwal pembersihan, faktor yang sedikit sekali diketahui 
dapat memengaruhi kualitas udara dalam ruangan adalah pasokan cetak yang 
digunakan di tempat kerja Anda. Untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan 
di tempat kerja serta melindungi karyawan dan pelanggan Anda, pastikan Anda 
hanya menggunakan kartrid toner asli dari produsen printer, seperti Kartrid HP 
Asli yang telah diuji dan disertifikasi secara sukarela serta memenuhi standar 
emisi seperti kriteria label lingkungan dari Blue Angel6.

Jangan kompromi untuk kesehatan dan kualitas udara dalam ruangan. 
Perusahaan harus peduli terhadap kualitas udara dalam ruangan. Kartrid toner 
HP Asli dirancang dan diuji agar dapat melindungi pelanggan dan karyawan 
dari paparan senyawa organik yang mudah menguap.6

Bicara soal pasokan cetak, penghematan yang didapatkan dari penggunaan 
kartrid tiruan sangat tidak sepadan dengan dampak negatif yang 
ditimbulkannya terhadap kualitas udara di tempat kerja.

Kartrid HP Asli telah diuji 
dan disertifikasi secara 
sukarela untuk memenuhi 
berbagai standar emisi 
seperti kriteria label 
lingkungan dari Blue Angel6
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