
• Memberikan lingkungan kerja yang 
inklusif, kondusif dan setara, di mana 
semua orang, termasuk penyandang 
disabilitas, dapat mengambil peran 
aktif dan mengembangkan potensi 
mereka secara setara, sesuai dengan 
kemampuan, minat dan bakat. 

• Meningkatkan pemahaman mengenai 
keterkaitan dan hubungan positif antara 
inklusi disabilitas dengan keberhasilan 
bisnis. 

Visi kami
Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) 
merupakan prakarsa unik dari perusahaan untuk 
mempromosikan tempat kerja yang inklusif bagi 
penyandang disabilitas secara nasional. 

JBDI didirikan pada 2016 oleh lima anggota 
pendiri: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT L’Oréal 
Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT 
TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail 
Indonesia. 

JBDI merupakan bagian dari Jejaring Bisnis dan 
Disabilitas Global ILO, dengan tujuan menciptakan 
budaya ketenagakerjaan global yang menghormati 
dan memberikan kesempatan yang sama kepada 
penyandang disabilitas.

Siapa kami 

Jejaring Bisnis dan 
Disabilitas Indonesia



1. Kesiapan Sektor Bisnis 
 Mendorong upaya untuk mempersiapkan 

sektor bisnis menjadi lebih inklusif dalam 
hal infrastruktur, pola pikir dan kebijakan, 
aksesibilitas, akomodasi yang memadai, 
pendidikan dan pelatihan serta pertukaran 
informasi

2. Kesiapan Penyandang Disabilitas 
 Memfasilitasi peran aktif dan kesiapan 

penyandang disabilitas untuk bekerja dan 
menerapkan minat dan keterampilan mereka 
untuk keuntungan perusahaan

3. Rekrutmen yang Inklusif 
 Menjalankan rekrutmen yang berdasarkan 

kemampuan bagi penyandang disabilitas dengan 
mempergunakan mekanisme yang setara dan 
ramah keberagaman 

4. Penciptaan Nilai Inklusif 
 Mendorong program kreatif yang meningkatkan 

daya saing perusahaan dan kemandirian 
penyandang disabilitas 

Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia: 
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/
projects/ibdn/lang--en/index.htm

Jejaring Bisnis dan Disabilitas Global:  
http://www.businessanddisability.org/

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Tendy Gunawan 
Staf Program ILO 
Email: gunawan@ilo.org
Kontak: +628176808090

Sekretariat JBDI:
(Kantor ILO Jakarta)
Menara Thamrin Lantai 22
Jln. MH Thamrin Kav 3, 
Jakarta 10250, Indonesia

Email: IBDN@ilo.org 

Menjadi bagian dari gerakan untuk mewujudkan tempat kerja yang inklusif di 
Indonesia dengan menjadi anggota (tidak dipungut biaya): https://bit.ly/registrasiIBDN

Catatan: Kajian keanggotaan akan dilakukan oleh ILO dan Sekretariat JBDI

JBDI mendukung pengusaha seperti Anda untuk 
lebih ‘cerdas disabilitas’ dan memanfaatkan 
kemampuan penyandang disabilitas dengan sebaik-
baiknya di tempat kerja Anda. 

Sebagai anggota JBDI, Anda akan mendapat 
manfaat dengan: 

• Belajar dari sesama perusahaan 
 Webinars, konferensi, publikasi dan perangkat 

bersama 
• Pengakuan dari khalayak nasional dan global 

tentang kegiatan inklusi Anda
 Berbagi praktik baik dan pengetahuan melalui 

berbagai perangkat, tautan dalam platform 
global iLO dan kegiatan-kegiatan iLO

• Dukungan dari inklusi disabilitas di tingkat 
nasional 

 Saran teknis dan kontak eksklusif dengan 
program pemerintah, jejaring bisnis dan 
disabilitas nasional dan ILO 

• Jejaring lokal dan internasional 
 Mendapatkan manfaat dari jejaring dengan 

perusahaan lainnya, organisasi non-profit, 
organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, 
akademisi dan pakar mengenai disabilitas. 

Fokus kami

Tautan penting: 

Mengapa bergabung  
dengan kami 

http://www.businessanddisability.org/
https://bit.ly/registrasiIBDN

