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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Coronavirus Disease (disingkat “Covid-19”) adalah virus menular baru yang dapat 

menyebabkan kerusakan sistem pernapasan. Umumnya, orang yang terdampak virus ini 

mengalami tingkat keparahan penyakit di level lemah-sedang. Namun, pada kondisi tertentu 

seperti lansia dan/atau orang dalam pengobatan bisa mengalami keparahan yang lebih serius. 

Penularan Covid-19 ditularkan melalui droplet melewati hidung dan air liur. World Health 

Organization (disingkat “WHO”) mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 5 Januari 2020 

mengenai berita kasus pertama Covid-19 yang berisikan laporan kasus dari Cina, resiko penyakit 

tersebut, dan saran untuk mengatasinya. 1  Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota 

Wuhan di Cina oleh Wuhan Municipal Health Commission, yang diikuti dengan dikeluarkannya 

laporan mengenai identifikasi kasus Covid-19.2 

Kasus Covid-19 pertama kali ada di Indonesia diumumkan dengan pernyataan resmi dari 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, bahwa ada satu orang yang pernah kontak 

fisik dengan warga negara Jepang yang diduga mengidap Covid-19, setelah kejadian itu orang 

tersebut menularkan penyakit Covid-19 kepada ibunya karena terjadi kontak fisik. Kejadian itu 

terjadi pada rentang waktu 14 Februari-1 Maret 2020.3  

Untuk memitigasi masalah ini, salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Secara garis besar Peraturan 

                                                
1 World Health Organization, ‘Coronavirus’, (World Health Organization, 2020) <www.who.int> diakses 5 Juli 

2020 
2  World Health Organization, ‘Archieved: WHO Timeline – Covid-19’, (World Health Organization, 2020) 

<www.who.int> diakses 5 Juli 2020.  
3  Rizal Fadli, ‘Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia’, (Halodoc, 2020), <www.halodoc.com> diakses 

5 Juli 2020. 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.halodoc.com/
http://www.halodoc.com/


 

 

Pemerintah tersebut mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (disingkat “PSBB”) seperti meliburkan sekolah, membatasi kegiatan di tempat ibadah, dan 

membatasi kegiatan di tempat/fasilitas umum apabila angka infeksi Covid-19 di Indonesia terus 

melonjak.4  

Regulasi terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan 

Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam 

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Tujuan dibuatnya Keputusan 

Menteri Kesehatan tersebut adalah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan demi menjaga 

keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek kesehatan agar 

keberlangsungan usaha dalam musim pandemi tetap terjaga, 5  karena tidak dapat dipungkiri 

pandemi Covid-19 ini berdampak pada beberapa sektor di Indonesia dan salah satunya adalah 

sektor ekonomi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa waktu kedepan (secara kuartal) dapat dikatakan kurang 

baik. Untuk kuartal II sampai dengan akhir Juni 2020, telah diproyeksi akan menyusut sampai 

dengan -3,8% (dampak dari PSBB). Di kuartal III per Juli 2020, diprediksi akan tumbuh di 

kisaran 1,4%, atau melemah hingga -1,6%. Di kuartal IV, Pemerintah Indonesia berharap bisa 

naik hingga 3,4%, atau paling sedikit 1%. Sri Mulyani juga mengatakan jika pertumbuhan 

ekonomi selalu minus dalam dua triwulan secara berturut – turut, hal tersebut menunjukan bahwa 

kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil dan bisa terjadi resesi.6 

 Hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan sendiri secara garis besar telah diatur di dalam 

peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait hak – hak yang bisa didapatkan oleh 

pekerja, serta kewajiban perusahaan dan pemerintah untuk mempertahankannya. Akan tetapi, 

dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, pemerintah perlu memperhatikan lebih hak pekerja 

                                                
4  Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) 
5  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam 

Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 
6 Resty Woro Yuniar, ‘Covid-19: 'Indonesia berpotensi resesi' - dampak ekonomi 'jauh lebih berat' ketimbang krisis 

moneter 1998’, (BBC Indonesia, 2020) <www.bbcindonesia.com> diakses 19 Juli 2020. 



 

 

karena penting bagi keberlangsungan perusahaan, dan secara tidak langsung bagi perekonomian 

negara karena pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat ditandai dengan hasil industri 

yang baik, jumlah dan kualitas ekspor, sarana prasarana dan pembangunan yang baik, serta 

bertambahnya jumlah sektor jasa. Hal–hal tersebut tentunya dihasilkan oleh perusahaan dan atas 

hasil pekerjaan dari para pekerja/buruh. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja untuk dapat 

menikmati hak–hak mereka dengan penuh mengenai upah, pekerjaan yang layak, jaminan sosial, 

dan hak–hak lainnya.  

Mengenai hak – hak pekerja terkait masalah ini telah diatur dalam peraturan internasional, 

yaitu Konvensi ILO K-95 mengenai Perlindungan Upah Tahun 1949, dimana pada Pasal 8 

konvensi a quo dijelaskan bahwa pengurangan upah hanya diperbolehkan dengan ketetapan 

undang-undang atau peraturan nasional lainnya dengan kesepakatan bersama,7 pada Pasal 10 

konvensi a quo dijelaskan bahwa pemotongan upah harus melindungi sebagian upah yang 

diperlukan pekerja untuk menghidupi keluarganya,8 dan pada Pasal 12 Konvensi ILO K-95 ini 

juga dijelaskan bahwa upah harus dibayar secara rutin, kecuali jika ada pengaturan lain yang 

menjamin pembayaran yang berkala secara rutin, untuk pekerja yang telah di PHK, penyelesaian 

upah terhutang juga harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau peraturan nasional.9  

Akibat kesulitan ekonomi di masa pandemi sekarang, pemenuhan hak-hak pekerja 

merupakan suatu masalah yang tidak jarang kita jumpai. Namun, seorang pekerja juga 

membutuhkan hak-hak tersebut untuk menjalin hidup yang layak, sehingga mereka dapat 

memenuhi segala kebutuhannya dan keluarganya. Atas dasar permasalahan ini, ALSA Indonesia 

Specialized Research Team melakukan kajian untuk menghasilkan pemaparan dan analisis yang 

bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang 

terdampak akibat pandemi Covid-19.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan 

penanganan Covid-19 terhadap hak pekerja Indonesia, baik yang bekerja di dalam 

negeri maupun luar negeri? 

                                                
7 Vide Pasal 8 Konvensi ILO K-95 Tahun 1949 Tentang Perlindungan Upah. 
8 Vide Pasal 10 angka 2 Konvensi ILO K-95 Tahun 1949 Tentang Perlindungan Upah. 
9 Vide Pasal 12 Konvensi ILO K-95 Tahun 1949 Tentang Perlindungan Upah.  



 

 

1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dan 

pengusaha terhadap hak dasar pekerja/buruh agar kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan buruh dapat terjamin selama pandemi Covid-19?  

 

1.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan socio-legal research. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara 

obyek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan 

hukum (das sollen), dengan obyek ilmu sosial berupa kenyataan atau perilaku manusia yang 

berpedoman pada norma hukum (das sein) sebagai masalah utama dalam socio-legal research.10 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian 

hukum (legal research), antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).11 Penelitian hukum ini dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dan dianalisis, dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.  

Sedangkan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik studi 

pustaka dan teknik wawancara. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode 

pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui media 

cetak maupun elektronik yang diarahkan kepada topik yang akan dibahas. Sementara melalui 

wawancara peneliti menggali data dan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang 

diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya 

pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam 

maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan 

kepada pihak perwakilan perusahaan untuk mengetahui kebenaran data yang di dapat dengan 

kenyataan di lapangan. 

 

 

                                                
10 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.51. 
11 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 

300. 



 

 

1.4 Dasar Hukum 

1.4.1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

1.4.2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

1.4.3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 

1.4.4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

1.4.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

1.4.6 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

         Undangan. 

1.4.7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

1.4.8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran  

     Indonesia. 

1.4.9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi International Convention on  

     The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. 

1.4.10 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas  

       Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program  

       Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

1.4.11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari 

       Raya. 

1.4.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003  

           Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 

1.4.13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 78/MEN/2001 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan 

Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan. 

1.4.14 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian  

       Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

1.4.15 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020  

           tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka  

           Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. 



 

 

1.4.16 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang   

       Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Pada Masa  

       Pandemi Covid-19. 

1.4.17 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh  

 Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Massal. 

1.4.18 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang 

Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja  

1.4.19 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/313/2020 tentang   

        Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar  

        Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial  

        Berskala Besar. 

1.4.20  Surat Edaran Deputi Penempatan BP2MI Nomor SE.04/PEN/III/2020 tentang  

        Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan PMI di Negara Tujuan Penempatan.  



 

 

II. ANALISIS 

 

2.1 Dampak Kebiajkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Coronavirus Disease Terhadap Pekerja dan Hak Pekerja Indonesia di 

Dalam Negeri 

2.1.1 Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan 

Coronavirus Disease Terhadap Pekerja Indonesia di Dalam Negeri 

Pandemi Covid-19 memengaruhi beberapa pelaku usaha, yaitu perusahaan, pengusaha, 

dan pekerja dari sektor ekonomi. Dampak-dampak yang memengaruhi pelaku usaha tersebut 

seperti daya beli masyarakat yang menurun drastis membuat permintaan pasar menurun 

sehingga semakin sedikit pemasukan yang didapatkan oleh para pelaku usaha dan pada 

akhirnya menyebabkan kerugian. Karena hal tersebut, para pelaku usaha ini terdampak 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dibawah ini.  

 

Tabel 2.1 Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap 

Pelaku Usaha 

No. Subjek Dampak 

1. Perusahaan Per 1 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (disingkat 

“Kemenaker”) mengeluarkan hasil survei bersama dengan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (disingkat “LIPI”) yang 

hasilnya bahwa 13,9%  perusahaan mengurangi jumlah tenaga 

kerja, lalu 49,6% perusahaan memutuskan untuk merumahkan 

sebagian bekerja tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(disingkat “PHK”), dan sebesar 36,5% perusahaan tidak 

menambah maupun mengurangi jumlah tenaga kerja.12 

2. Pengusaha Data ini juga termasuk dari hasil survei Kemenaker dan LIPI, 

                                                
12  Ade Miranti Karunia, ‘Kemenaker: Dampak Corona Dashyat, 13,9 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan’, 

(Kompas,2020) <www.money.kompas.com> diakses 28 Juni 2020. 

http://www.money.kompas.com/


 

 

dimana usaha yang terhenti sebanyak 39,4%, lalu usaha yang 

tidak terpengaruh menjadi lebih baik lagi sebesar 1,0%, dan 

usaha yang tidak terdampak sebanyak 2,5%. Lalu didapati pula 

terhadap usaha terdampak yang tetap berjalan meski produksi 

menurun sebesar 57,1%.13 

3. Pekerja Per 27 Mei 2020, Kemenaker melaporkan bahwa terdapat 

1.792.108 pekerja di Indonesia yang terdampak oleh musim 

pandemi Covid-19, dimana sebanyak 1.058.284 orang 

merupakan pekerja formal yang dirumahkan, lalu sebanyak 

380.221 orang pekerja di PHK, sebanyak 318.959 orang 

menjadi pekerja sektor informal terdampak, lalu 34.179 calon 

pekerja migran Indonesia yang gagal diberangkatkan, dan 

sebanyak 465 pemagang dipulangkan ke Indonesia.14 

 

Selain itu, per 18 Juni 2020, Kamar Dagang Industri 

mengeluarkan data bahwa kurang lebih 6,4 juta pekerja 

terdampak pandemi Covid-19 dengan pembagian per sektor 

sebagai berikut :  

a. Sektor perhotelan merumahkan / melakukan PHK 

sebanyak 430.000 orang; 

b. Sektor restoran merumahkan / melakukan PHK sebanyak 

1 juta orang; 

c. Sektor tekstil merumahkan / melakukan PHK sebanyak 

2,1juta orang; 

d. Sektor industri sepatu merumahkan / melakukan PHK 

sebanyak 500.000 orang; 

                                                
13 Ibid. 
14 Ameidyo Daud, ‘Menaker Sebut 3 Juta Pekerja Dirumahkan dan kena PHK Imbas Corona’, (Katadata,2020) 

<www.katadata.co.id> diakses 28 Juni 2020. 

http://www.katadata.co.id/
http://www.katadata.co.id/


 

 

e. Sektor retail merumahkan / melakukan PHK terhadap 

pekerja/buruh sebanyak 400.000 orang; 

f. Sektor farmasi merumahkan / melakukan PHK terhadap 

pekerja/buruh sebanyak 200.000 orang; 

g. Sektor transportasi darat merumahkan / melakukan PHK 

sebanyak 1.400.000 orang.15 

 

Selanjutnya data dalam tabel 2.2 merupakan data yang diakses terakhir kali pada tanggal 

28 Juni 2020 pada sumber yang tercantum perihal beberapa perusahaan yang melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”), memotong upah, dan merumahkan pekerjanya, antara 

lain: 

 

Tabel 2.2 Daftar Perusahaan Yang Melakukan PHK, Pemotongan Upah, dan 

Merumahkan Pekerjanya 

No. Nama 

Perusahaan 

PHK Pemotongan 

Upah 

Alasan Pemenuhan 

Hak 

1. Perum 

DAMRI16 

- Pengurangan 

tunjangan 

bulanan (selain 

tunjangan 

jabatan, 

pelaksana, dan 

keluarga) serta 

memangkas 

uang makan dan 

Untuk menjaga 

keberlangsungan 

perusahaan 

karena bisnis 

yang terpuruk 

akibat efek dari 

musim pandemi. 

Pengurangan 

yang dilakukan 

adalah 

pengurangan 

tunjangan 

bulanan dalam 

jumlah masih 

dibawah 50% 

seperti yang 

                                                
15  Rizky Alika, ‘7 Sektor Usaha Lesu, Kadin: 6,4 Juta Tenaga Kerja Terdampak Covid-19’ (Katadata,2020) 

<www.katadata.com> diakses 7 Juli 2929. 
16  Yoga Sukmana, ‘Selain Garuda Indonesia, BUMN Ini Juga Pangkas Gaji Karyawannya’, (Kompas, 2020) 

<www.money.kompas.com> diakses 28 Juni 2020.  

http://www.katadata.com/
http://www.katadata.com/
http://www.money.kompas.com/
http://www.money.kompas.com/
http://www.money.kompas.com/


 

 

uang transport 

sebesar 25%, 

akan dievaluasi 

hingga bulan 

Juli. 

dijelaskan 

dalam Pasal 58 

PP 78/2015 dan 

mereka akan 

melakukan 

evaluasi 

mengenai 

pengurangan 

upah ini.  

2. Mitsubishi 

Motors Co. 17 

-  Memotong upah 

tenaga kerja 

mulai dari 

jabatan executive 

hingga para 

chairman hingga 

30%. 

Musim pandemi 

yang berdampak 

pada penurunan 

keuangan 

perusahaan 

tersebut dan 

mereka 

memprediksi 

akan mengalami 

kerugian bersih 

tahunan 

mencapai 

US$240 juta atau 

sekitar Rp3,72 

triliun.  

Pemotongan 

upah tenaga 

kerja yang 

dilakukan 

hingga 30% 

tidak melanggar 

Pasal 58 PP 

78/2015. 

3. Matahari -  Menerapkan cuti Dikarenakan Masih dalam 

                                                
17 Rayhand Purnama, ‘Corona, Mitsubishi Potong Gaji Karyawan Hingga 30 Persen’, (CNN Indonesia, 2020), 

<www.cnnindonesia.com> diakses 27 Juni 2020.   

http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/


 

 

Deptartement 

Store18 

tak berbayar 

bagi para tenaga 

kerjanya untuk 

tetap bisa 

bertahan di 

tengah krisis 

saat ini. Adapun 

pemotongan 

upah paling 

besar diterima 

oleh 

pekerja/buruh di 

level manajer 

senior. Mereka 

memotong upah 

pekerja/buruhny

a hingga 50%.  

kondisi ritel yang 

menurun tajam 

serta 

ketidakpastian 

akibat pandemi. 

Matahari juga 

sudah menutup 

seluruh gerai 

mereka 

sebelumnya 

dikarenakan 

pandemi Covid-

19.  

persenan yang 

tidak melebihi 

50% namun 

tidak diketahui 

mengenai uang 

pesangon dan 

tunjangan untuk 

pegawai.  

4. Gojek19 Melakuka

n PHK 

terhadap 

430 

pekerjanya

. 

-  Memutuskan 

untuk 

menghentikan 2 

layanan non inti 

mereka yaitu go 

clean dan go 

massage.  

Pekerja tersebut 

akan menerima 

pesangon yang 

ditetapkan, 

yakni upah 

minimum 4 

pekan ditambah 

tambahan upah 

4 pekan untuk 

                                                
18 Anes Saputra, ‘Prihatin, Perusahaan Besar Mulai Potong Gaji Karyawan Di Tengah Pandemi’ (Cek aja, 2020) 

<www.cekaja.com> diakses 27 Juni 2020. 
19  Fika Nurul Ulya, ‘430 Karyawan Gojek Kena PHK, Bagaimana Pesangonnya?, (Kompas, 2020) 

<www.money.kompas.com> diakses 7 Juli 2020. 

http://www.cekaja.com/
http://www.cekaja.com/
http://www.cekaja.com/
http://www.money.kompas.com/


 

 

setiap tahun. 

Mereka juga 

mendapatkan 

uang cuti dan 

hak - hak yang 

tidak digunakan 

serta berhak 

memiliki laptop 

untuk mencari 

lapangan 

pekerjaan baru.  

5. KFC20 -  Merumahkan 

sebanyak 4988 

Pekerja serta 

menutup 115 

gerai mereka di 

seluruh 

Indonesia. 

  

Mengalami 

pengurangan 

pemasukan 

hingga 50%. 

Kurang 

dijelaskan 

mengenai 

pemenuhan 

upah pekerja 

yang 

dirumahkan, 

tetapi 

seharusnya 

tetap diberi 

upah seperti 

ketentuan 

dalam SE 

Menaker 

5/1998.  

                                                
20  Redaksi Kumparan, ‘Daftar Perusahaan yang PHK Karyawan Karena Corona, KFC Hingga Traveloka’, 

(Kumparan, 2020), <www.kumparan.com> diakses 27 Juni 2020. 

http://www.kumparan.com/
http://www.kumparan.com/


 

 

6. Agoda21 Melakuka

n PHK 

terhadap 

150 

pekerjanya 

di 30 

negara. 

  

-  Untuk 

mempertahankan 

kondisi keuangan 

perusahaan 

dengan 

melakukan 

penghematan. 

Kurang 

dijelaskan 

mengenai hak – 

hak yang 

didapat oleh 

pekerjanya.  

7. Traveloka22 Melakuka

n PHK 

pada 10% 

pekerja 

mereka 

yang 

jumlahnya 

100 orang. 

Beberapa 

pekerja juga 

mengalami 

pemotongan 

upah sampai 

sebesar 50% 

total upah 

mereka. 

Mengalami 

penurunan 

permintaan 

berpergian yang 

signifikan selama 

musim pandemi. 

Kurang 

dijelaskan 

mengenai hak – 

hak yang 

didapat oleh 

pekerjanya. 

8. PT. 

Ramayana 

Lestari 

Sentosa23 

Melakuka

n PHK 

pada 421 

pekerja 

mereka. 

Memotong upah 

2.700 pekerja 

mereka.  

Memprediksi 

penurunan 

pendapatan 

hingga 50% dan 

penurunan laba 

hingga 25% 

hingga 

menghentikan 

operasional 

Kurang 

dijelaskan 

mengenai hak – 

hak yang 

didapat oleh 

pekerja nya. 

                                                
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Auriga Agustina, ‘4 Perusahaan Besar di Indonesia PHK & Rumahkan Karyawan Imbas COVID-19’, (IDN Times 

Sumsel, 2020) <www.sumsel.idntimes.com> diakses 7 Juli 2020. 

http://www.sumsel.idntimes.com/
http://www.sumsel.idntimes.com/


 

 

selama 3 bulan.  

 

Selain itu, terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan dibawah 

ini, yaitu kebijakan untuk tidak memperpanjang kontrak terhadap para pekerja kontraknya. 

Walaupun kerap kali disebut sebagai cara yang halus dalam melakukan PHK, tetapi 

perusahaan-perusahaan dalam Tabel 2.3 ini tetap harus memenuhi hak-hak dari pekerja yang 

dipercepat ataupun tidak diperpanjang masa kontraknya. 

 

Tabel 2.3 Daftar Perusahaan Yang Tidak Memperpanjang Kontrak Pekerjanya 

No. Nama 

Perusahaan 

Kebijakan Alasan Pemenuhan 

Hak Pekerja 

1. Garuda 

Indonesia 

287 pekerja terdampak 

PHK, 826 pekerja 

dirumahkan, dan 7.184 

pekerja terdampak 

pemotongan upah dan 

lainnya. PHK dilakukan 

dengan percepatan masa 

kontrak.24  

Menyesuaikan 

kondisi 

perusahaan 

dengan dampak 

pandemi Covid-

19. 

Tetap 

membayarkan 

upah pekerjanya 

hingga masa 

kontrak selesai. 

 

2. Lion Air Group Memangkas 2.600 tenaga 

kerja dengan tidak 

memperpanjang masa 

kontraknya.25 

Jumlah 

pengoperasian 

pesawat 

menurun hanya 

menjadi 10-15% 

dari sebelumnya.  

Berencana untuk 

memprioritaskan 

tenaga kerja 

tersebut apabila 

kondisi 

perusahaan 

                                                
24  Anitana Widya Puspa, ‘Garuda Indonesia Pastikan 287 Karyawan Kena PHK’, (Ekonomi Bisnis,2020) 

<www.ekonomi.bisnis.com> diakses 7 Juli 2020. 
25 M. Rodhi Aulia, ‘Lion Air PHK 3.000 Karyawan, Ini Faktanya.’ (Medcom,2020) <www.medcom.com> diakses 7 

Juli  2020. 

http://www.ekonomi.bisnis.com/
http://www.ekonomi.bisnis.com/
http://www.ekonomi.bisnis.com/
http://www.medcom.com/
http://www.medcom.com/


 

 

sudah membaik.  

  

Namun, masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan PHK, merumahkan, dan 

memotong upah para pekerja/buruhnya, seperti yang tertera pada Tabel 2.4 dibawah ini: 

 

Tabel 2.4 Daftar Perusahaan Yang Tidak Melakukan PHK, Merumahkan, dan 

Memotong Upah Pekerja/Buruhnya 

No. Perusahaan Kebijakan 

1. PT LRT Jakarta Perusahaan ini belum melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, 

mereka memilih untuk mempertahankan tenaga kerja mereka 

dengan budget perusahaan yang tersusun rapi. 26 

2. PT KAI Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro 

menyatakan bahwa mereka tidak melakukan PHK pada tenaga 

kerja serta tetap memberikan upah utuh dan Tunjangan Hari Raya 

(disingkat “THR”) bagi seluruh pekerja. 27 

3. PT Pelni Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (“Pelni”) 

Purwarisya L Tobing memastikan perusahaan tak akan melakukan 

PHK kepada tenaga kerjanya. Meskipun mereka melakukan 

pemotongan upah dan THR, tetapi hal tersebut hanya berlaku 

untuk dewan direksi dan komisaris. 28 

4. PT Dua Putra 

Perkasa 

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, perusahaan ini 

mengupayakan untuk tidak melakukan PHK kepada tenaga 

                                                
26  Saffir Makki, ‘BUMN Transportasi Pastikan Tak Ada PHK Karyawan. (CNN Indonesia, 2020) 

<www.cnnindonesia.com> diakses 27 Juni 2020 
27 Ibid. 
28 Ibid. 

http://www.cnnindonesia.com/


 

 

kerjanya. Mereka mencoba membuat inovasi baru untuk 

menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19.29  

 

2.1.2 Munculnya Berbagai Permasalahan yang Berdampak pada Kondisi Pekerja 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan bahwa dalam beberapa kuartal ke depan proyeksi ekonomi Indonesia akan 

berada di kondisi yang kurang baik. Hal tersebut berdampak terhadap perekonomian 

masyarakat Indonesia, terkhususnya bagi perusahaan serta para pekerjanya. Kerap kita temui 

berita mengenai perusahaan yang melakukan PHK, merumahkan, ataupun memotong upah 

pekerja/buruhnya. Hal tersebut juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang 

membuat semua orang harus bekerja dan beraktivitas di rumah dan mengurangi frekuensi 

beraktivitas diluar rumah agar rantai penyebaran Covid-19 terhenti.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (disingkat “UU 

13/2003”) mendefinisikan PHK sebagai “pengakhiran hubungan kerja karena sebab 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan 

pengusaha.”30 Di masa pandemi, pengurangan pemasukan Perusahaan tentu banyak terjadi 

karena turunnya permintaan pasar pada beberapa industri yang tidak dapat berjalan di 

pandemi Covid-19 seperti penerbangan, perhotelan, pariwisata, pusat perbelanjaan, dan 

lainnya.31  

Pekerja yang ‘dirumahkan’ juga menjadi hal yang umum terjadi di masa pandemi. 

Atas kebijakan tersebut mereka tidak dipekerjakan untuk sementara waktu, tetapi mereka 

mendapatkan pemotongan upah yang harus disepakati bersama antara pihak perusahaan dan 

pihak pekerja. Mengenai kebijakan pemotongan upah sendiri juga dilakukan untuk 

mengurangi beban pengeluaran Perusahaan, hal tersebut bisa dilakukan melalui pemotongan 

upah pokok atau dengan pemotongan tunjangan dengan jumlah yang telah diatur dalam 

Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

                                                
29 Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Raharditya Bagus Perkasa, B.Ba, MBA, Direktur Utama PT. 

Dua Putra Perkasa. 
30 Vide Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
31 Bernadinus Adi Pramudita, ‘Dipukul Covid-19 Habis-habisan, 10 Sektor Bisnis Ini Paling Babak Belur’, (Warta 

Ekonomi, 2020) <www.wartaekonomi.co.id > diakses 6 Juli 2020. 

https://www.wartaekonomi.co.id/redaksi/bernadinus


 

 

Keputusan Perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya, ataupun 

memotong upah pekerja/buruhnya tentu menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak 

– hak yang seharusnya didapat oleh para pekerja. Namun, hal ini diakibatkan pada kondisi 

yang juga mempersulit keberadaan perusahaan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi hak 

dari para pekerjanya. 

Selain itu, hak yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah hak pekerja dalam 

perlindungan akan kesehatannya serta akses terhadap perlindungan hukum. Hal ini 

dikarenakan tempat para pekerja/buruh bekerja merupakan locus interaksi dan titik 

berkumpulnya banyak orang yang dapat mendorong tersebarnya virus. 32  Kondisi tempat 

kerja dan ketidakdisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan dapat menjadi penyebab 

meluasnya penyebaran virus ini, dan dalam hal ini pemerintah serta pihak perusahaan 

memiliki kewajiban untuk mencegah para pekerja menjadi korban terdampak Covid-19. 

Melalui surat terbuka di laman resmi Amnesty International Indonesia, Organisasi 

non-pemerintah, Amnesty International, juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan 

para pekerja Indonesia, termasuk yang bekerja di sektor informal.33 Hal ini dikarenakan 

sektor informal tergolong sebagai lapisan yang paling terdampak kesehariannya selama 

adanya pandemi Covid-19 ini. 

Ketidaktahuan dan ketidakpedulian akan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja 

juga dapat menghasilkan permasalahan lain yang membuat dampak negatif terhadap hak 

pekerja. Dampak ini nantinya juga akan memengaruhi kondisi negara selanjutnya dan 

memperburuk keadaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta yang dicatat oleh 

International Labour Organization, yang menyatakan bahwa pengalaman dengan sindrom 

pernapasan akut parah (SARS), influenza A (H1N1) dan wabah virus Ebola menunjukkan 

pentingnya perhatian terhadap tempat dan kondisi kerja bagi para pekerja/buruh yang tidak 

hanya untuk mengidentifikasi populasi yang berisiko, tetapi juga untuk memahami 

                                                
32  Imam Yuda Saputra, Ratusan Karyawan Perusahaan di Semarang Positif Covid-19' (Bisnis ID, 2020) 

<https://semarang.bisnis.com/read/20200706/535/1262025/ratusan-karyawan-perusahaan-di-semarang-positif-

covid-19> diakses 7 Juli 2020. 
33 ‘Surat Terbuka tentang Dampak COVID-19 bagi Hak-hak Pekerja dan Jaminan Sosial’, (Amnesty International, 

2020) <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-tentang-dampak-covid-19-bagi-hak-hak-pekerja-dan-jaminan-sosial/> 

diakses 8 Juli 2020. 



 

 

mekanisme penyebaran penyakit dan menerapkan keberhasilan langkah-langkah 

pengendalian dan pencegahan.34 

 

2.1.3 Hak Pekerja di Indonesia dan Pemenuhannya dalam Peraturan di Indonesia 

    Hak masyarakat umum atas pekerjaan dicantumkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan 

bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, 

selanjutnya Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 pun menyatakan “setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

     Dalam praktiknya, pekerja di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yakni pekerja di 

sektor formal maupun sektor informal. Secara garis besar, hak dan kewajiban yang diatur 

dalam UU 13/2003 ialah hak dan kewajiban pekerja di sektor formal, yang ditandai dengan 

adanya hubungan hukum antara pekerja atau buruh dengan pengusaha sebagai pemberi kerja 

yang terikat dalam perjanjian pekerjaan.35 

Sedangkan pekerja sektor informal ini identik dengan usaha yang tidak terorganisasi, 

tidak adanya izin usaha, kegiatan tidak teratur, dengan teknologi yang sederhana dan 

dilakukan sendiri. Sektor ini menjadi pilihan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah 

ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hak-hak pekerja dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, antara lain: 

a. Hak Pekerja Sektor Formal di Indonesia serta Pemenuhannya oleh Pengusaha 

Di dalam UU 13/2003 dinyatakan bahwa pekerja atau buruh ialah “setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”36 Pekerja di 

dalam sektor ini disebut juga pekerja sektor formal. Kedudukan hukum pengusaha 

dan pekerja di dalam mata hukum adalah sederajat karena pada dasarnya hubungan 

antara mereka didasari oleh perjanjian. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu 

kedudukan antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerjanya sering berada di 

                                                
34 ‘Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja’, (International labour 

Organization, 2020) <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf> diaskes 8 Juli 2020. 
35 Vide Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
36 Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 

 

posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, pekerja atau buruh adalah wajib 

diperhatikan dan dilindungi hak-haknya.37 

Selanjutnya, lebih khusus kewajiban perlindungan hak pekerja oleh pemberi 

pekerja dicantumkan pada Pasal 35 ayat (3) UU 13/2003, yang menyatakan bahwa 

tenaga kerja wajib diberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 

keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisiknya. Dari masa waktu 

kontraknya sendiri, pekerja dapat dibedakan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (disingkat “PKWT”) atau pekerja tidak tetap dan pekerja dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (disingkat “PKWTT”) atau pekerja tetap. 

Status tersebut penting diketahui untuk memahami adanya perbedaan antara hak-hak 

mereka, terutama pada saat terjadinya PHK. 

Di masa pandemi, hak-hak pekerja tersebut sangat rentan untuk dilanggar oleh 

pihak pemberi kerja atau pihak perusahaan. Salah satu penyebab dari tidak 

dipenuhinya hak tersebut adalah ketidaksadaran pekerja itu sendiri.38 Seperti data 

yang dicantumkan di atas, terdapat beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK 

pada perusahaannya. Hal ini tentunya penting untuk diperhatikan, karena tindakan 

satu pihak akan dapat merugikan dan melanggar hak dari pihak lainnya, dan dapat 

menjadi masalah baru bagi pemerintah. Selain itu, kondisi pekerja yang tidak baik 

juga akan berpotensi untuk menambah jumlah penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

Oleh karena itu, pemenuhan hak pekerja sangatlah penting diperhatikan, baik oleh 

pihak perusahaan sebagai pemberi kerja maupun pemerintah. Maka dari itu, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun pemerintah sebagai 

upaya melindungi hak pekerja di tengah kondisi pandemi ini, antara lain: 

 

i. PHK Sebagai Langkah Terakhir 

Salah satu hak yang paling rawan dilanggar di masa pandemi ini adalah hak 

dasar pekerja/buruh untuk bekerja. Data menunjukkan bahwa perusahaan mulai 

                                                
37 Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, ‘Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social 

Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)’, 

(2016) 12 Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum.[198]. 
38 Alzikri Fakhrurraji, 'Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari 

Perspektif Keadilan', (2018) 4 RESAM Jurnal Hukum.[41]. 



 

 

melakukan berbagai macam kebijakan untuk memperingan kondisi perusahaan 

dengan antara lain merumahkan pekerja/buruh, memotong upah pekerja/buruh 

dan melakukan PHK terhadap pekerja/buruhnya. Dalam memutuskan 

kebijakan tersebut, perusahaan wajib memperhatikan hak pekerja/buruhnya. 

Selain itu, keputusan untuk melakukan PHK haruslah menjadi pilihan 

terakhir perusahaan. Hal ini tercantum pada Pasal 151 ayat (1) UU 13/2003 

yang mewajibkan pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat 

buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar 

jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 

Apabila tidak terhindari, dalam Pasal 151 ayat (2) UU 13/2003 menyatakan 

bahwa tindakan tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu antara pihak 

pengusaha dan serikat pekerja yang bersangkutan atau pekerja itu sendiri 

apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja. 

Mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan sebelum 

melakukan PHK ketika mengalami kesulitan tercantum dalam Surat Edaran 

(“SE”) Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh 

Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Massal (“SE Menaker 907/2004”), yang terdiri dari: 

(a) Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat 

manajer dan direktur; 

(b) Mengurangi shift; 

(c) Membatasi/menghapuskan kerja lembur; 

(d) Mengurangi jam kerja; 

(e) Mengurangi hari kerja; 

(f) Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk 

sementara waktu; 

(g) Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa 

kontraknya; 

(h) Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. 



 

 

Kalimat yang menyatakan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh 

secara bergilir untuk sementara waktu” dikenal juga dengan istilah 

dirumahkan dalam praktiknya. Meski tidak diatur dan dijelaskan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, 39  hal ini dapat dibenarkan untuk dilakukan 

dengan syarat yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 

SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan 

Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (“SE Menaker 5/1998”). Syarat 

untuk merumahkan pekerja/buruh diantaranya menyatakan:40 

(a) Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok 

dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja 

bersama; 

(b) Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar 

dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan/atau para pekerja mengenai 

besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan; 

(c) Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak 

tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran. Apabila 

anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang 

berselisih, maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau 

ke P4 Pusat untuk PHK Massal. 

  

ii. Syarat Terjadinya PHK 

Pada dasarnya, berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja 

yang diatur pada Pasal 61 UU 13/2003 terjadi apabila: 

(a) pekerja meninggal dunia; 

(b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

                                                
39 Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan, (Setara Press 2016). [4]. 
40  Vide Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang 

Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja 



 

 

(c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

(d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

Apabila dikaitkan dengan situasi pandemi ini, maka yang menjadi 

alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja adalah kondisi dalam 

huruf (d), yakni adanya keadaan dan kejadian tertentu yang tercantum 

dalam bentuk peraturan atau perjanjian. Ada pun alasan-alasan dalam 

melakukan PHK diatur dalam Pasal 164 UU 13/2002, dimana pasal a quo 

sering digunakan Perusahaan dalam melakukan PHK. Akan tetapi, perusahaan 

tidak boleh melakukan PHK secara semena-mena, karena peraturan perundang-

undangan juga mengatur syarat untuk memenuhi alasan-alasan tersebut. Alasan 

dan syarat tersebut mencakup: 

(a) Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) 

tahun 

  Apabila perusahaan ingin melakukan PHK dengan alasan ini, 

perusahaan wajib membuktikan kerugiannya. Pasal 164 ayat (2) UU 

13/2003 menyatakan bahwa pembuktian keadaan tersebut dilakukan 

dengan menunjukkan laporan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang 

telah diaudit oleh akuntan publik. 

(b) Terdapat keadaan memaksa (force majeure) 

  Alasan kedua merupakan alasan yang paling mendekati untuk 

melakukan PHK di situasi pandemi Covid-19, apabila pandemi tersebut 

menyebabkan pengusaha dan pekerjanya terpaksa dilarang untuk 

melakukan aktivitas pekerjaannya. Kondisi ini juga dijelaskan pada Pasal 

1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang 

menyatakan,  



 

 

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan 

bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan 

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan 

perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang 

tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak 

ada iktikad buruk padanya” 

dan Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan, 

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena 

keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang 

olehnya.” 

  Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung (“MA”) yang 

berkaitan dengan PHK menunjukan adanya ketidakseragaman dalam 

bentuk sahnya suatu PHK akibat force majeure. Hal ini dikarenakan bahwa 

tindakan tersebut harus dilihat secara kasus per kasus atas situasi sulit yang 

dihadapi perusahaan.41 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Profesor Aloysius Uwiyono juga menambahkan bahwa perusahaan dapat 

menggunakan alasan force majeure sebagai alasan PHK apabila 

perusahaan merugi, sehingga perusahaan tersebut sendiri tutup.42 

(c) Perusahaan melakukan efisiensi 

  Alasan ketiga ini juga sering digunakan perusahaan di saat adanya 

situasi yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, sehingga 

perusahaan perlu melakukan efisiensi dan restrukturisasi organisasi bisnis 

agar mampu menghadapi persaingan bisnis. PHK dalam hal ini juga harus 

merupakan pilihan terakhir perusahaan untuk melakukan efisiensi, 

sehingga dapat dibenarkan apabila upaya lain yang dicantumkan pada SE 
                                                
41 Irvin Sihombing, ‘Pandemi, "Force Majeure", dan PHK"’ (detiknews, 2020) <https://news.detik.com/kolom/d-

5011359/pandemi-force-majeure-dan-phk> diakses 6 Juli 2020. 
42  ‘Guru Besar Ini Bicara PHK Alasan Force Majeure Dampak Covid-19’ (Hukum Online, 2020) 

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea02c57c5dc8/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeure-

dampak-covid-19> diakses 6 Juli 2020. 



 

 

Menaker 907/2004 telah dilalui.43 Maka dari itu, dalam praktiknya majelis 

hakim akan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tahapan-

tahapan lain sebelum memutuskan untuk melakukan PHK. 

Setelah Perusahaan memenuhi syarat dan alasan sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, baru lah Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap 

pekerja/buruhnya. Namun, perlu diingat bahwa Pasal 155 UU 13/2003 secara 

tersirat menyebutkan bahwa PHK hanya akan sah setelah adanya 

penetapan melalui putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

 

iii. Hak Pekerja/Buruh Yang Harus Dipenuhi Apabila PHK Tidak Dapat Dihindari 

Penting untuk diketahui oleh pekerja/buruh, bahwa Pasal 62 UU 13/2003 

mengatur bahwa:  

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja 

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah 

pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian 

kerja”. 

Apabila PHK terjadi, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima pekerja, sebagaimana diatur pada Pasal 156 ayat (1) UU 

13/2003 yang berbunyi: 

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan 

uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” 

Pesangon ialah pembayaran oleh perusahaan terhadap pekerjanya yang 

telah di PHK. Sedangkan uang penghargaan masa kerja merupakan 

                                                
43 Budi Santoso, ‘Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja’ (2013) 25 Mimbar Hukum.[412]. 



 

 

pembayaran sebagai jasa penghargaan pengusaha kepada pekerja berdasarkan 

lamanya masa kerja pekerja tersebut.44 Perhitungan uang pesangon dan uang 

penghargaan masa kerja diatur lebih lanjut pada Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU 

13/2003 yang ditetapkan berdasarkan masa kerjanya. Selain ketentuan tersebut, 

perlu diketahui juga bahwa untuk pekerja tidak tetap, pesangon yang berhak 

diterima adalah sebesar upah yang ia berhak terima sesuai dengan jangka 

waktu yang ada di kontrak. 

Sedangkan uang penggantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil 

dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan 

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, penggantian 

perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) 

dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 

memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.45 Adapun komponen upah 

dasar perhitungan ketiga macam pembayaran tersebut meliputi upah pokok dan 

segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 

pekerja/buruh dan keluarganya, sebagaimana diatur pada Pasal 157 UU 

13/2003. 

 

iv. Hak Pekerja selama bekerja di tengah Pandemi Covid-19 

Selama seseorang masih berstatus sebagai pekerja di suatu perusahaan, 

Pengusaha wajib memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Kesejahteraan ini 

diberikan sebagai salah satu bentuk balas jasa perusahaan terhadap kinerja 

pekerja/buruh dengan mempertahankan kondisi fisik maupun mental 

pekerja/buruh agar kinerjanya juga dapat meningkat di kemudian hari. 

Perusahaan yang memperhatikan pekerja/buruhnya juga akan menjadi aset bagi 

                                                
44 Vide Pasal 1 angka 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 78/MEN/2001 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-

150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian di Perusahaan. 
45 Vide Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 

 

perusahaan tersebut. 46  Oleh karena itu, perusahaan dan pekerja wajib 

mengetahui beberapa hak utama pekerja/buruh yang harus dipastikan terpenuhi 

selama pandemi, antara lain: 

(a) Pembayaran Upah Pekerja Selama Pandemi Covid-19 

Mengenai upah, Pasal 1 angka 30 UU 13/2003 mengartikannya sebagai:  

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.   

Apabila dalam aktivitas pekerjaan tidak ada perubahan yang signifikan, 

maka Perusahaan wajib membayarkan upah pekerjanya seperti biasa, baik 

yang bekerja dari rumah maupun di kantor. 

Akan tetapi, apabila perusahaan terdampak sedemikian rupa sehingga 

tidak mampu untuk membayar upah minimum, berdasarkan Pasal 90 ayat 

(2) dan (3) UU 13/2003, Perusahaan bisa mengajukan penangguhan 

kepada Gubernur dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 

Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

(disingkat “Kepmen 231/2003”).  

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa permohonan penangguhan 

harus merupakan hasil perundingan antara Pengusaha dengan Serikat 

Pekerja atau pekerjanya sendiri. Hal ini juga didukung oleh Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang berbunyi: 

                                                
46 Akbar Ginanjar Saputra, ‘Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility 

Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan’, (2019) 6 Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.[248]. 



 

 

“Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat 

kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan 

penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau 

seluruh pekerja/ buruhnya tidak masuk kerja, dengan 

mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran 

maupun cara pembayaran upah pekerja/ buruh dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.” 

Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang 

Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, pemerintah memiliki 

kebijakan pembayaran upah pekerja/buruh yang terdampak oleh Covid-19 

oleh perusahaan sebagai berikut:47 

1. Bagi pekerja/ buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam 

Pemantauan (ODP) berdasarkan keterangan dokter tidak dapat masuk 

kerja paling lama 14 hari, maka upahnya dibayarkan secara penuh; 

2. Bagi pekerja/ buruh yang dikategorikan suspek Covid-19 dan 

dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan 

secara penuh selama menjalani masa karantina; 

3. Bagi pekerja/ buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan 

dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(b) Pembayaran THR Pekerja Selama Pandemi Covid-19 

THR merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja, baik pekerja tetap 

maupun pekerja kontrak. Secara khusus, THR diatur pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari 

Raya (“PM 6/2016”). THR wajib diberikan kepada pekerja di hari raya 

keagamaan masing-masing pekerja/buruhnya. Namun, oleh karena adanya 

                                                
47  Vide Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelindungan 

Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 



 

 

pandemi, perusahaan mungkin akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban 

ini di tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran 

Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa apabila perusahaan tidak 

mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan, maka pihak perusahaan dapat melakukan dialog 

secara kekeluargaan dengan pihak pekerja, dengan memberikan 

transparansi keuangan internal perusahaan untuk mencapai kesepakatan 

yang dapat berupa: 

1. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh, maka 

pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap; 

2. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu 

yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan 

sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati; 

3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR. 

Apabila kesepakatan telah didapatkan, maka perusahaan dapat 

melaporkannya ke dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan setempat. 

(c) Hak Untuk Tidak Masuk Atau Cuti Selama Pandemi Covid-19 

Kewajiban Pengusaha untuk memberikan cuti kepada pekerjanya 

terdapat pada Pasal 79 UU 13/2003. Dikaitkan dengan permasalahan di 

masa pandemi, yang penting diketahui adalah bahwa ada terdapat dua jenis 

cuti, yakni cuti berbayar dan cuti tidak berbayar. Pembagian ini berasal 

dari aturan yang terdapat pada Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, yang 

pada dasarnya mengatur bahwa pekerja tidak akan mendapatkan upah 

apabila tidak bekerja (cuti tidak berbayar), kecuali karena alasan yang 

diatur menjadi hak pekerja untuk cuti berbayar. Alasan tersebut antara lain 

apabila pekerja mengajukan cuti sakit, cuti penting, cuti melahirkan, dan 



 

 

cuti pekerja/buruh yang harus melakukan kewajiban negara atau 

melaksanakan tugas dari perusahaan. 

Sedangkan cuti yang tidak dibayarkan upahnya dapat diajukan apabila, 

misalnya, pekerja ingin melanjutkan studi ke luar negeri sehingga tidak 

dapat melakukan pekerjaannya. Cuti tersebut merupakan hak pekerja yang 

diajukan kepada pihak pengusaha. Sehingga, di situasi pandemi ini, 

perusahaan tidak boleh menghentikan pekerjanya untuk bekerja dan 

dibayar dengan mengatakan bahwa pekerja sedang diberikan cuti tidak 

berbayar. 

(d) Hak Terkait Kesehatan dan Jaminan Sosial 

Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi Pengusaha untuk 

memastikan kesejahteraan pekerja di tengah situasi pandemi adalah 

dengan menjamin kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Pasal 87 UU 

13/2003 mewajibkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan 

sistem manajemen perusahaan. Sejalan dengan ini, Pasal 166 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (“UU 

36/2009”) mewajibkan pengusaha untuk menjamin kesehatan pekerja 

melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta 

wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 

Pengusaha juga diwajibkan untuk menanggung segala biaya atas gangguan 

kesehatan yang diakibatkan oleh kerja yang diderita oleh pekerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (“UU 24/2011”) pemerintah 

mewajibkan mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya sebagai peserta pada 

BPJS. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (“PP 84/2013”) menyatakan bahwa perusahaan yang 



 

 

mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau 

membayarkan upah paling sedikit Rp1 juta per bulan, juga wajib 

mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga 

kerja. 

 

v. Upaya Hukum untuk Mempertahankan Hak Pekerja 

Hak yang tidak kalah penting bagi pekerja/buruh adalah untuk 

mempertahankan haknya sebagai pekerja dengan akses terhadap peradilan. 

Apabila individu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan haknya 

sebagai pekerja dengan perusahaan tempat ia bekerja, maka ia dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Hal ini terlihat, di mana pada Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003, 

terdapat alasan-alasan yang membuat pihak perusahaan berhak melakukan 

PHK terhadap pekerja/buruh nya apabila pekerja/buruh tersebut melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 

peraturan dalam perusahaan yang menyangkut dengan profesionalitas 

pekerjaan. Namun, apabila PHK tidak dikarenakan oleh alasan-alasan yang 

tercantum pada pasal tersebut, Pasal 159 UU 13/2003 secara tegas menyatakan 

bahwa: 

“Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial.” 

Mengenai tindakan pengusaha yang semena-mena melakukan PHK 

terhadap pekerjanya tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang berwenang, Pasal 171 UU 13/2003 mengatur bahwa 

pekerja dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 

dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. 



 

 

Selain itu, Pasal 169 UU 13/2003 mengatur bahwa pekerja juga dapat 

mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan 

perbuatan sebagai berikut:48 

(a) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 

(b) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

(c) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 

(d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; 

(e) memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 

diperjanjikan; atau 

(f) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 

dicantumkan pada perjanjian kerja. 

  

b.  Hak Pekerja Sektor Informal 

Di sisi lain, data juga menunjukan bahwa hak pekerja sektor informal juga 

menjadi permasalahan di masa pandemi. Sektor pekerja informal ini sering sekali 

tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan bahkan haknya tidak terjamin 

dalam peraturan perundang-undangan. 49  Pekerja di sektor ini termasuk pedagang 

kaki lima, tukang ojek, pengemudi kendaraan umum, pekerja rumah tangga, 

pemulung sampah, dan sebagainya. 

Mengingat bahwa pekerja sektor ini tergolong pada masyarakat dengan kondisi 

finansial yang tidak baik, adanya kondisi abnormal akan memengaruhi pendapatan 

serta kondisi keseharian mereka sendiri. Terlebih lagi, dengan adanya kebijakan 

PSBB, data di atas menunjukkan bahwa masyarakat pekerja di sektor ini sangat 

kesulitan dalam menafkahi dirinya dan keluarganya. Tidak adanya struktur yang jelas 

                                                
48 Vide Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
49  Anne Friday Safaria, [et.al], Hubungan Perburuhan Sektor Informal Pemasalahan dan Prospek (Akatiga, 

2003).[4-5]. 



 

 

juga akan menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menjangkau pekerja 

di sektor ini. Kondisi mereka juga menyulitkan pekerja tersebut untuk menerima 

perlindungan dari BPJS Kesehatan, di mana data BPJS Kesehatan sendiri mencatat 

bahwa 54% peserta bukan penerima upah yang telah terdaftar tidak aktif dalam 

pembayaran premi.50 

UU 13/2003 tidak mengatur hak-hak pekerja sektor informal. Pasal 1 angka 33 

dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (disingkat “UU 

Ketenagakerjaan Lama”) mendefinisikan hubungan kerja sektor informal adalah:  

“Hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau 

beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum 

atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan 

atau bagi hasil.”51 

UU Ketenagakerjaan Lama hanya mengatur bahwa setiap tenaga kerja yang 

bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja berhak 

untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, serta memperoleh keselamatan kerja 

dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, ketentuan yang sama tidak ditemukan pada 

UU 13/2003. 

Meski demikian, kewajiban negara dalam memastikan terpenuhinya hak pekerja 

tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari hak 

asasi manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam memastikan 

hak-hak mereka. 

 

 

 

                                                
50 Dewi Harfina, Fitranita, ‘COVID-19 dan Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal’ (Pusat 

Penelitian Kependudukan, 2020) <http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/906-covid-19-dan-

kepesertaan-bpjs-kesehatan-bagi-pekerja-sektor-informal> diakses 8 Juli 2020. 
51 Vide Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 



 

 

2.2 Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Coronavirus Disease terhadap Pekerja Migran Indonesia 

2.2.1 Kompilasi Permasalahan yang Dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia selama 

Pandemi 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (disingkat “UU 18/2017”) mengartikan Pekerja 

Migran Indonesia (disingkat “PMI”) sebagai “Setiap warga negara Indonesia yang akan, 

sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 

Indonesia.”52 Sama halnya seperti pekerja Indonesia yang berada di dalam negeri, pekerja 

migran Indonesia juga turut terdampak oleh pandemi. International Labour Organization 

(ILO) menyebutkan bahwa pekerja migran termasuk kelompok masyarakat yang paling 

rentan.53 Permasalahan yang kerap kali dialami oleh pekerja migran di situasi saat ini di 

antaranya adalah peningkatan diskriminasi, kerawanan pangan, pemutusan hubungan kerja, 

memburuknya kondisi kerja termasuk pemotongan atau tidak dibayarnya upah, hingga 

peningkatan pembatasan pergerakan dan pemulangan paksa.54  

Serikat Buruh Migran Indonesia melaporkan sekitar 54% pekerja migran Indonesia 

yang berada di Arab Saudi tidak mendapatkan upah selama pandemi berlangsung.55 Lebih 

lanjut, PMI yang berada di Arab Saudi juga dilaporkan tidak mendapatkan makanan, 

mengalami diskriminasi, hingga tidak bisa memperoleh akses kesehatan karena khawatir 

akan status imigrasi yang ilegal. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Human Rights 

Working Group yang berkolaborasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran Indonesia menunjukan bahwa sekitar 95% PMI di Singapura dan Hong Kong 

yang bekerja di sektor domestik masih tetap bekerja dan tetap mendapatkan upah, tetapi 

                                                
52 Vide Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 
53 ‘Risalah Kebijakan ILO: Pelindungan Pekerja Migran selama Pandemi Covid-19, Rekomendasi bagi Pembuat 

Kebijakan dan Konstituen’ (ILO, 2020) <https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_745598/lang--

en/index.htm> diakses 6 Juli 2020. 
54 Ibid. 
55 Raja Eben Lumbanrau, ‘Cerita Pekerja Migran Indonesia di Tengah Wabah Virus Corona: Dari Tidak Digaji, di-

PHK, Susah Beli Alat Sikat Gigi hingga Tidur di Atas Lemari’ (BBC News Indonesia, 2020) 

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651> diakses 6 Juli 2020. 
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mereka mendapatkan beban kerja berlipat, tidak adanya hak libur, tidak mendapatkan upah 

lembur, hingga mengalami gangguan psikologis.56 

Beberapa permasalahan tersebut semakin tinggi kemungkinan terjadinya semenjak 

kebijakan lockdown maupun social restriction diterapkan. Kebijakan lockdown maupun 

social restriction yang dilakukan oleh banyak negara selama pandemi nyatanya membawa 

dampak yang masif di sektor ekonomi dan berbuntut pula pada nasib buruk yang dialami 

oleh tenaga kerja, termasuk pekerja migran. Sejak kebijakan lockdown dan social restriction 

diberlakukan, para pekerja tidak dapat lagi bekerja dan tidak mendapatkan upah sehingga 

pekerja migran sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.57 Hal ini sejalan 

dengan fakta yang terjadi pada PMI, di mana mayoritas PMI yang mengalami permasalahan 

adalah PMI yang berada di negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown maupun 

social restriction selama pandemi, seperti Malaysia yang menerapkan Perintah Kawalan 

Pergerakan (PKP/lockdown) hingga 3 bulan, Singapura yang melakukan lockdown parsial 

hingga 1 Juni 2020, Arab Saudi yang menerapkan lockdown hingga 21 Juni 2020, dan Hong 

Kong yang menerapkan social restriction hingga 18 Juni 2020.58  

Selain rentan secara ekonomi, PMI juga mengalami ancaman kerentanan di bidang 

kesehatan. Laporan yang diterbitkan oleh Atase Ketenagakerjaan Indonesia di 11 negara 

penempatan menyebutkan sejumlah 587 PMI terpapar Covid-19.59 Dari jumlah tersebut, 224 

orang dinyatakan positif Covid-19, 353 orang masuk karantina, dan 10 orang meninggal 

dunia.60 Jumlah PMI terpapar Covid-19 yang tidak sedikit ini menyiratkan bahwa mereka 

sedang menghadapi ancaman yang sangat serius di tengah berlangsungnya pandemi. 

Kelompok pekerja migran kerap kali kesulitan untuk mengakses kesehatan sebagai salah 
                                                
56 Human Rights Working Group, ‘Siaran Pers Dampak Covid-19 terhadap PMI: Dari PHK, Gaji Tidak Dibayar, 

Takut Ditangkap, sampai Kerja Ekstra Tanpa Tambahan Insentif’ (HRWG,2020) 

<https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-covid-19-terhadap-pmi-dari-phk-gaji-tidak-dibayar-takut-

ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpa-tambahan-insentif/> diakses 6 Juli 2020. 
57 Heru Dahnur, ‘Malaysia Lockdown, Pekerja Migran Indonesia di Ambang Kelaparan, Minta Bantuan Sembako’ 

(Kompas.com, 2020) <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/10280201/malaysia-lockdown-pekerja-migran-

indonesia-di-ambang-kelaparan-minta-bantuan?page=all> diakses 3 Juli 2020 
58  Chandra Iswinarno, ‘Taiwan Terapkan Lockdown, Begini Nasib Ribuan TKI di Negara Naga Kecil Asia’ 

(Suara.com,2020) <https://www.suara.com/news/2020/05/09/153155/taiwan-terapkan-lockdown-begini-nasib-

ribuan-tki-di-negara-naga-kecil-asia> diakses 3 Juli 2020 
59  Tira Santia, ‘587 Pekerja Migran Indonesia Terpapar Corona, 10 di Antaranya Meninggal’ (Liputan6,2020) 

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4250253/587-pekerja-migran-indonesia-terpapar-corona-10-di-antaranya-

meninggal> diakses 3 Juli 2020. 
60 Ibid. 

https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-covid-19-terhadap-pmi-dari-phk-gaji-tidak-dibayar-takut-ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpa-tambahan-insentif/
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https://www.liputan6.com/bisnis/read/4250253/587-pekerja-migran-indonesia-terpapar-corona-10-di-antaranya-meninggal
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satu akibat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, pekerja migran 

kerap kali termarjinalisasikan dalam respons kebijakan Covid-19 nasional, yang salah 

satunya adalah akses jaminan perlindungan sosial. 61  Walaupun akses ke pelayanan 

kesehatan tersedia, pekerja migran sangat mungkin tidak dapat mengakses layanan tersebut 

karena khawatir akan terungkap statusnya sebagai migran non-prosedural dan akan diproses 

secara hukum.62  

 

2.2.2 Perempuan Pekerja Migran Mengalami Kerentanan Berlapis 

Isu kekerasan berbasis gender merupakan isu yang seringkali terjadi, terutama 

terhadap perempuan, dan telah menjadi permasalahan yang akut. Menilik pada preseden 

keadaan darurat terdahulu, saat terjadi krisis kemanusiaan, tingkat kekerasan seksual dan 

bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan terus berkembang menjadi permasalahan 

yang sangat serius.63 Hal serupa nyatanya terjadi pula di tengah pandemi Covid-19. Di 

Singapura, dilaporkan terjadi peningkatan panggilan telepon terkait kekerasan sebesar 33% 

pada bulan Februari 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 

yang diterima oleh Women’s Helpline dari AWARE.64 Sementara itu, di Malaysia, terjadi 

peningkatan panggilan sebesar 57%  yang diterima oleh saluran siaga untuk perempuan dan 

anak-anak Talian Kasih saat lockdown diberlakukan.65 Data ini sangat mengkhawatirkan, 

mengingat 70% dari total jumlah PMI adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja 

rumah tangga (“PRT”) dan buruh di industri manufaktur.66 

Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengontrol laju penyebaran Covid-

19 seperti lockdown dan karantina turut memberikan dampak khusus terhadap pekerja 

migran perempuan. Karantina menyebabkan pekerja harus tetap di rumah sehingga akan 

sangat sulit untuk keluar dari situasi kekerasan yang terjadi di rumah, hal ini terutama 

                                                
61 ‘Risalah Kebijakan ILO: Pelindungan Pekerja Migran selama Pandemi Covid-19, Rekomendasi bagi Pembuat 

Kebijakan dan Konstituen’, Op.cit. 
62 Ibid. 
63 Spotlight Initiative, ‘Covid-19 dan Pekerja Migran Perempuan di ASEAN’ (ILO, 2020) [2]. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Raja Eben Lumbanrau, ‘Cerita Pekerja Migran Indonesia di Tengah Wabah Virus Corona: Dari Tidak Digaji, di-

PHK, Susah Beli Alat Sikat Gigi hingga Tidur di Atas Lemari’ (BBC News Indonesia, 2020) 

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651> diakses 6 Juli 2020. 
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dialami oleh pekerja migran yang bekerja di sektor domestik.67 Pekerja sektor domestik 

selama pandemi sangat rentan mengalami peningkatan risiko kekerasan, pelecehan, hingga 

eksploitasi oleh majikan tempat bekerja.68  Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan 

Work From Home yang mana membuat semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh PRT. 

Di samping yang telah disebutkan di atas, UN Women dalam laporannya juga 

menyebutkan bahwa perempuan pekerja migran berisiko mengalami pelecehan maupun 

kekerasan selama perjalanan pulang ke daerah asal maupun di fasilitas karantina wajib 

Covid-19.69 Pernyataan ini juga relevan dengan kondisi PMI yang dialami oleh Indonesia, di 

mana selama pandemi terjadi arus kepulangan PMI besar-besaran. Arus kepulangan PMI ini 

patut menjadi perhatian khusus terutama bagi mereka yang pulang melalui jalur ilegal akibat 

khawatir akan statusnya sebagai PMI non-prosedural. 

Apabila kita melihat permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama bagi 

perempuan pekerja migran, hal ini seringkali terjadi akibat tidak adanya fasilitas yang 

‘tanggap gender’ dalam penanganan pekerja migran di situasi darurat seperti pandemi ini. 

Fasilitas ‘tanggap gender’ yang dimaksud di sini adalah fasilitas yang sensitif gender seperti 

fasilitas rumah karantina khusus bagi perempuan pekerja migran hingga transportasi 

kepulangan khusus pagi perempuan pekerja migran. Berangkat dari hal ini, diperlukan 

adanya kebijakan yang memperhatikan secara khusus terhadap pelindungan perempuan 

pekerja migran 

 

2.2.3 Hak PMI dan Kewajiban Negara dalam Melindungi Keberlangsungan Hidup PMI 

PMI merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara. 

Hal ini merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum di mana salah satu 

prinsip dasar dari sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan dan penegakan 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kita berkaca pada permasalahan yang kerap 

                                                
67 UN Women, ‘Addresing the impacts of the Covid-19 pandemic on women migrant workers’ (UN Women, 2020) 

<https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-

noteimpacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227> diakses 6 Juli 2020. 
68 Spotlight Initiative, Op.Cit. 
69 UN Women, Op.Cit. 
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kali dialami oleh PMI, permasalahan tersebut pada dasarnya menyangkut pelanggaran 

terhadap hak-hak PMI yang sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. 

a. Hak-Hak PMI Selama Pandemi 

UUD 1945 mengatur secara umum bahwa setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penhidupan yang layak,70 berhak atas pekerjaan dan mendapatkan 

imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, 71  hingga 

mengatur hak untuk tidak disiksa dan diperbudak sebagai hak yang sifatnya 

mutlak atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.72 

Hak-hak tenaga kerja yang telah diatur secara umum tersebut kemudian 

dijewantahkan dalam suatu peraturan yang spesifik melalui UU 18/2017. Pasal 6 

ayat (1) UU 18/2017 mengatur bahwa hak-hak yang dimiliki oleh PMI antara lain 

yaitu memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan 

tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, 

memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan, 

memperoleh pelindungan hukum atas segala tindakan yang dapat merendahkan 

harkat dan martabatnya, hingga memperoleh jaminan pelindungan keselamatan 

dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal, dan sebagainya. 

Di samping instrumen hukum nasional, Indonesia juga Indonesia telah 

meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrants Workers and Members of Their Families melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012. Hak-hak pekerja migran yang diatur 

dalam konvensi tersebut sebagaimana telah diratifikasi dalam UU Nomor 6 Tahun 

2012 antara lain, tidak boleh diperbudak, tidak boleh diwajibkan untuk melakukan 

kerja paksa, hak untuk diperlakukan secara sama dengan warga negara 

penempatan dalam hal pengupahan, uang lembur, jam kerja, keselamatan, 

kesehatan, PHK. Bahkan, Pasal 25 ayat (2) UU a quo mengatur bahwa 

pengurangan terhadap prinsip persamaan perlakuan tersebut dianggap sebagai 

tindakan yang melanggar hukum. 

                                                
70 Vide Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
71 Vide Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
72 Vide Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



 

 

Apabila kita merefleksikan permasalahan yang dialami oleh PMI selama 

pandemi Covid-19 dengan peraturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh 

PMI, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

PMI. Berdasarkan data sebagaimana telah disebutkan di atas, PMI mengalami 

kerentanan dari segi ekonomi akibat tidak mendapat upah, pemotongan upah, 

kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan uang lembur, perampasan hak libur, dan 

sebagainya. Di sampimg itu, PMI juga mengalami kerentanan dari segi kesehatan 

di mana PMI sulit mengakses fasilitas kesehatan di tengah pandemi berlangsung. 

Tindakan pelanggaran terhadap hak-hak PMI tersebut merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku pula. Kerugian yang dialami 

oleh PMI juga akan menjadi berlipat di tengah masa pandemi ini. Oleh karena itu, 

intervensi dari Pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk menjalin kerja sama 

dengan negara-negara penempatan dan merumuskan kebijakan perlindungan 

lainnya bagi PMI. 

b. Peran Pemerintah dalam Melindungi PMI 

Sebagaimana telah disebutkan di muka, Indonesia sebagai negara hukum wajib 

melindungi dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu implementasi 

terhadap norma tersebut adalah menyelamatkan nasib PMI yang mengalami 

pelanggaran pemenuhan atas hak yang dimilikinya selama pandemi ini 

berlangsung. 

Pasal 7 UU 18/2017 mengatur bahwa proses pelindungan PMI meliputi 

pelindungan pada saat sebelum, selama, hingga setelah PMI bekerja. Pelindungan 

selama bekerja diatur dalam Pasal 21 UU 18/2017 yang antara lain meliputi 

pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, 

memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pembinaan terhadap PMI, 

hingga fasilitasi repatriasi. 

Di samping itu, mengingat kasus PMI akan menyangkut yurisdiksi 2 (dua) 

negara yang berbeda, yakni Indonesia dan negara penempatan, maka diperlukan 

adanya kerjama bilateral antara Indonesia dengan setiap negara penempatan. 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 18/2017 yang 



 

 

menyebutkan bahwa dalam rangka menjalin hubungan bilateral tersebut, 

pemerintah pusat menetapkan atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di setiap negara penempatan. 

Atase Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor Per.12/MEN/X/2011, memiliki peran sebagai pelaksana 

teknis bidang ketenagakerjaan di negara penempatan. Sejauh ini, terdapat 13 

Atase Ketenagakerjaan yang tersebut di 12 negara penempatan, yaitu Malaysia, 

Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Kuwait, Qatar, 

Taiwan, Arab Saudi,Uni Emirat Arab, dan Jordania.73 

Tidak hanya selama bekerja, negara juga wajib melindungi PMI sampai 

dengan kepulangannya ke daerah asal. Berdasarkan Pasal 24 UU 18/2017, 

beberapa hal yang wajib dilakukan dalam melindungi PMI setelah bekerja adalah 

fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum 

terpenuhi, menangani PMI yang sakit dan meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial dan pemberdayaan PMI berikut keluarganya. 

Pelindungan PMI pada saat setelah bekerja menjadi hal yang sangat penting 

untuk dibahas. Hal ini karena di masa pandemi ini terjadi asus kepulangan PMI ke 

Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 

162.000 PMI yang telah pulang ke Indonesia dan diperkirakan akan ada sekitar 

50.114 PMI yang akan kembali karena habis masa kontraknya.74 Kepulangan PMI 

di tengah pandemi ini harus diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pengawasan 

sangat diperlukan untuk memastikan kesehatan para PMI yang kembali dan 

mencegah penyebaran Covid-19 yang sangat mungkin dibawa oleh PMI dari 

negara penempatan. 

Hingga saat ini, pemerintah telah memfasilitasi kepulangan PMI melalui 3 

(tiga) jalur, yakni jalur mandiri, fasilitasi oleh BP2MI, dan fasilitasi oleh Gugus 

Tugas Nasional. Fasilitas kepulangan ini juga sudah dilengkapi dengan layanan 
                                                
73  Binapenta dan PKK, ‘Kemnaker Perkuat Peran dan Tugas Atase Ketenagakerjaan’ (Kemenaker, 2020) 

<https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perkuat-peran-dan-tugas-atase-ketenagakerjaan> diakses 8 Juli 2020. 
74 Rakhmat Nur Hakim, ‘162.000 Pekerja Migran Pulang ke Indonesia saat Masa Pandemi Covid-19’ (Kompas.com, 

2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/28/11523541/162000-pekerja-migran-pulang-ke-indonesia-saat-

masa-pandemi-covid-19> diakses 6 Juli 2020. 
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rapid test dan rumah karantina yang diperuntukan bagi mereka yang dinyatakan 

positif terinfeksi Covid-19. Namun, layanan rapid test ini belum diterapkan bagi 

PMI yang pulang melalui jalur mandiri. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah 

agar dapat meningkatkan pengamanan penyebaran Covid-19. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pelindungan 

PMI telah diuraikan secara cukup rinci di UU 18/2017. Namun, yang perlu 

digarisbawahi adalah bahwa pada prinsipnya aturan tidak akan berfungsi apabila 

tidak ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aksi berupa kebijakan yang 

komprehensif dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.3 Catatan Kritis Terhadap Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam Menangani 

Isu Ketenagakerjaan di Masa Pandemi 

 2.3.1 Upaya dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pekerja dalam 

Negeri 

a. Mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

Selama masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan beberapa kali. Surat Edaran yang paling utama dan 

relevan dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Menteri Ketenagakerjaan, 

yaitu Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Pelindungan Buruh 

dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Kebijakan yang tertuang dalam SE ini antara lain berkaitan dengan upaya 

pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan 

kerja, serta perlindungan pekerja yang berkaitan dengan pengupahan dan tidak 

masuknya pekerja. Akan tetapi, SE ini mendapatkan banyak catatan dari pihak 

peneliti hukum serta Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”). 

M. Nur Solikin selaku peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 

Indonesia (PSHK) mengatakan bahwa penerbitan SE Menaker tersebut kurang 

tepat sasaran, karena SE sendiri tidak termasuk kepada hierarki peraturan 

perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 



 

 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 75 SE hanya memiliki 

daya ikat yang terbatas. Melihat beragamnya kebijakan dan belum optimalnya 

penaatan hukum dari pihak perusahaan, seharusnya peraturan yang diterbitkan 

untuk mengatur hak pekerja di masa pandemi Covid-19 punya daya memaksa.76 

Hal yang sama juga dikomentari oleh LBH Jakarta yang menyatakan bahwa SE 

hanya mengikat internal pemerintah saja. 

Selain itu, komentar dari LBH Jakarta juga menyatakan bahwa kebijakan 

dalam memberikan kewajiban pengawasan perusahaan terhadap gubernur juga 

kurang tepat. Hal ini dikarenakan menurut instansi tersebut, gubernur dan dinas di 

bawahnya sering tidak tegas dalam menanggapi pelanggaran hak pekerja oleh 

perusahaan.77 LBH Jakarta mengatakan bahwa SE tersebut juga tidak mewajibkan 

perusahaan untuk menyediakan kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) terkait pencegahan Covid-19 seperti masker, sarana cuci tangan, maupun 

sarana pencegahan penularan Covid-19 lainnya sehingga buruh harus melengkapi 

alat-alat K3-nya sendiri.78 Padahal, mengingat tujuan dari SE itu sendiri, peralatan 

K3 tersebut sangat diperlukan dalam pencegahan penularan Covid-19. 

Terkait dengan poin II angka 4 SE yang mengatur tentang kebijakan mengenai 

kesepakatan tentang perubahan besaran atau cara pembayaran upah, SE ini juga 

tidak menyatakan dengan jelas prosedur nya, sehingga memungkinkan multitafsir 

yang menyebabkan tindakan semena-mena pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan, 

pada Pasal 90 UU 13/2003 dan Kepmen 231/2003 dinyatakan bahwa terkait 

dengan perubahan besaran atau cara pembayaran upah haruslah melalui 

persetujuan gubernur. 

 

b. Menyediakan Program Pelatihan dan Kemudahan Bagi Perusahaan 

                                                
75  M Nur Sholikin, ‘Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19’ (HukumOnline, 2020) 

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea120339c1c3/mendorong-regulasi-ketenagakerjaan-atasi-dampak-

covid-19-?page=3> diakses 8 Juli 2020. 
76 Ibid. 
77  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ‘Pemerintah Lepas Tangan Dalam Melindungi Buruh/Pekerja Di 

Tengah Pandemik Covid-19’ (Bantuanhukum, 2020) <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-lepas-

tangan-dalam-melindungi-buruh-pekerja-di-tengah-pandemik-covid-19/> diakses 9 Juli 2020. 
78  Ibid. 



 

 

Pada tanggal 1 Mei 2020 melalui laman resmi Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19, diberitakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

telah melakukan beberapa kebijakan terkait pencegahan meluasnya PHK. 79 

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 

i. Stimulus ekonomi kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak 

melakukan PHK untuk mencegah PHK 

ii. Program keringanan melalui insentif pajak rencana relaksasi pembayaran 

iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman atau kredit dan berbagai 

skema program lainnya 

iii. Program jaring pengaman sosial dengan memberikan prioritas pemberian 

bantuan untuk pekerja yang masuk dalam kategori miskin dan kelompok 

rentan bagi para pekerja di sektor informal. 

iv. Memprioritas Kartu Prakerja bagi pekerja korban PHK atau yang 

dirumahkan dengan tanpa dibayar dengan bekerjasama dengan Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia. 

v. Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja untuk menghasilkan 

produk penanganan dampak COVID-19, antara lain, berupa masker, hand 

sanitizer, desinfektan, baju APD, wastafel, peti COVID jenazah, kemudian 

penyediaan makanan. 

vi. Memperbanyak program Padat Karya Tunai yang ditujukan kepada pekerja 

atau buruh yang terdampak COVID-19, dengan melibatkan Kementerian 

terkait bagi masyarakat yang berada di pedesaan. 

vii. Melaksanakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, 

Tenaga Kerja Mandiri, Terapan Teknologi Tepat Guna, Kewirausahaan, dan 

Tenaga Kerja Sukarela. 

viii. Memvalidasi data ketenagakerjaan yang terkena dampak yang diperoleh dari 

hasil integrasi data melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kemenaker 

bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian terkait. 

                                                
79  ‘Langkah Pemerintah dalam Mitigasi COVID-19 di Sektor Ketenagakerjaan’ (Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19, 2020) <https://covid19.go.id/p/berita/langkah-pemerintah-dalam-mitigasi-covid-19-di-

sektor-ketenagakerjaan> diakses 6 Juli 2020. 



 

 

Secara umum kebijakan tersebut terbilang baik untuk dilakukan karena 

dampak yang dapat diberikan pada pekerja yang sedang mengalami kesulitan 

setelah di-PHK dan mencegah adanya PHK. Akan tetapi, pada prakteknya, 

terdapat catatan-catatan penting yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini 

penting untuk mengefektifkan kebijakan-kebijakan tersebut, agar tidak hanya 

menjadi kebijakan yang membuang-buang biaya. 

Terkait kebijakan pertama, yakni stimulus ekonomi kepada perusahaan yang 

memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK untuk mencegah PHK, misalnya, 

pada keterangan yang diberikan oleh direktur PT Dua Putra Perkasa, Raharditya 

Bagus Perkasa, ternyata stimulus ekonomi terhadap perusahaan yang tidak 

melakukan PHK dan keringanan iuran BPJS ketenagakerjaan yang dijanjikan oleh 

pemerintah masih belum dirasakan bahkan terdengar oleh pihak perusahaannya.80 

Padahal, perusahaan tersebut sendiri belum dan berkomitmen untuk tidak 

melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya di masa pandemi ini. Salah satu faktor 

penyebab hal ini diduga adalah ketidakseragaman dan kelancaran informasi yang 

diterima dari pemerintah setiap tingkat pusat ke tingkat daerah.81 

Selain itu, terkait dengan program-program pelatihan keterampilan yang 

dilakukan pemerintah, beberapa hal harus dijadikan sebagai dipertimbangkan.  

Dari studi yang dilakukan oleh M. Fajar Asshiddiq pada terkait program BLK di 

UPTD BLK Disnaker Kota Semarang pada tahun 2016, terdapat faktor-faktor 

yang membuat tidak efektifnya program ini. 82 Hal ini juga berpengaruh terhadap 

mutu lulusan program BLK tersebut, serta jenis program yang tidak sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang menyediakan lapangan 

pekerjaan.83 

                                                
80  Cegah PHK, Pemerintah Segera Implementasikan Paket Stimulus Ekonomi dan Beri Relaksasi Iuran BPJS 

Ketenagakerjaan, (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020) 

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/261/cegah-phk-pemerintah-segera-implementasikan-paket-stimulus-

ekonomi-dan-beri-relaksasi-iuran-bpjs-ketenagakerjaan> diakses 7 Juli 2020. 
81 Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Raharditya Bagus Perkasa, B.Ba, MBA, Direktur Utama PT. 

Dua Putra Perkasa. 
82  M.Fajar Asshiddiq.S, ‘Analisis Efektivitas Uptd Balai Latihan Kerja (Blk) Disnaker Kota Semarang Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Masyarkat Kota Semarang’ (2017), 6 Journal of Politic and Government Studies.[11]. 
83 Ibid. 



 

 

Hambatan-hambatan tersebut terdapat dari faktor internal, yakni belum 

bisanya pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain itu saran 

dan prasarana alat praktik juga menjadi hambatan. Dari sisi eksternal, yang 

menjadi permasalahan adalah kurang menyebarnya informasi pelatihan serta niat 

dari peserta pelatihan itu sendiri.84 Di era pandemi ini, kedua hal tersebut sangat 

penting diperhatikan, karena keterampilan yang akan diajarkan seharusnya juga 

disesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang ada, mengingat banyak sektor 

pekerjaan yang terkena dampak negatif di masa pandemi. Selain itu, program 

pelatihan tersebut juga harus disesuaikan dengan masing-masing ciri khas dan 

potensi daerahnya agar efektif dan dapat dipertahankan serta dikembangkan. 

c. Membuat Program Jaring Pengaman Sosial 

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi dampak pekerja 

akibat pandemi Covid-19 adalah Program Jaring Pengaman Sosial. Bantuan sosial 

semacam ini juga dilakukan oleh negara lain, dalam bentuk bantuan tunai 

(voucher/tunai) ke rumah tangga yang dilakukan oleh Italia, Polandia, dan Korea 

Selatan; bantuan sosial dan pemberian kerja di Sub Sahara Afrika; bantuan untuk 

pelaku usaha yang terdampak krisis seperti di Irlandia, Portugal, Selandia Baru, 

Singapura; serta bantuan bagi pekerja informal seperti di India.85 

i. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sekitar 

Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi 

masyarakat lapisan bawah. Program ini merupakan program bantuan 

pemerintah secara tunai dan non tunai untuk masyarakat yang terdampak 

pandemi Covid-19. Presiden menyatakan bahwa program ini juga harus 

menyertakan pekerja sektor informal.86 Beberapa bentuk kebijakan spesifik 

program ini adalah sebagai berikut: Program Keluarga Harapan (PKH) 

                                                
84 Ibid. 
85  Vivi Yulaswati 'Jaring Pengaman Sosial Di Tengah Krisis Covid-19' (Kementerian Perencanaaan 

Pembangunan/Bappenas, 2020). 
86 Lennny Tristia Tambun, 'Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Program Jaring Pengaman Sosial' (Berita Satu, 

2020) <https://www.beritasatu.com/nasional/627039-jokowi-minta-pekerja-informal-masuk-program-jaring-

pengaman-sosial> diakses 6 Juli 2020. 



 

 

 Pemerintah telah menyiapkan dana anggaran untuk program ini, lalu akan 

diberikan dari yang awalnya setiap tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali. 

Nominal manfaat yang diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25%. Dana 

yang dialokasikan untuk program PKH adalah sebanyak Rp37.4 triliun87. 

ii. Kartu Sembako 

 Kartu sembako ini ditargetkan pemerintah untuk diterima sebanyak 

20.000.000 keluarga calon. Bantuan ini menggunakan anggaran sebanyak 

Rp43.6 triliun yang akan dibagikan sebesar Rp200.000,-/ bulan selama 12 

bulan ke masing – masing penerima88.  

iii. Bantuan Sosial (Bansos) Sembako 

 Anggaran yang disiapkan pemerintah selama April – Juni 2020 untuk 

bantuan ini adalah sejumlah Rp3.42 triliun diluar penerima PKH ataupun 

kartu sembako. Target sasaran penerima bansos sembako ini diperkirakan 

hingga 1.3 juta keluarga untuk di daerah Jakarta dan 600.000 keluarga di 

daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi89. 

iv. Bantuan Sosial (Bansos) Tunai 

 Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sebesar Rp600.000,- per 

bulan untuk setiap keluarga. Penerima bantuan ini adalah keluarga yang 

belum menerima bansos PKH, BPNT, ataupun kartu pra kerja. Penerima 

bantuan ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data tambahan dari Pemerintah daerah 

bagi yang tidak pernah menerima bansos.90 

v. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

 Sama seperti skema bansos tunai, para penerima BLT juga akan 

mendapatkan dana Rp600.000,- per bulan per keluarga. Total anggaran yang 

                                                
87  Dany Prabowo, ‘7 Jurus Sakti Pemerintah Untuk Jaring Pengaman Sosial’ (Kompas, 2020) 

<www.nasional.kompas.com. diakses 19 Juli 2020.  
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 



 

 

telah disiapkan untuk bantuan jenis ini sebanyak Rp21.2 triliun yang 

menyasar ke 20 juta penerima91. 

vi. Subsidi Listrik 

 Bantuan ini akan diterima terutama bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 

VA. Untuk pelanggan 450 VA, tarif listrik akan digratiskan selama tiga bulan 

untuk hampir 24 juta pelanggan dan untuk pelanggan 900 VA akan dipotong 

biaya pemakaian listriknya hingga 50% untuk 7 juta pelanggan.92 

vii. Kartu Prakerja 

 Kartu ini sudah disalurkan sejak bulan April 2020 kepada pekerja yang 

terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi 

Covid-19. Total Anggaran yang telah disiapkan untuk program ini sebanyak 

Rp20 triliun. Dimana masing-masing penerima akan mendapatkan dana 

Rp600 ribu dan akan berlangsung selama 4 bulan.93 

Presiden Joko Widodo memberikan saran terkait efektifitas penyaluran 

program jaring pengaman sosial saat memimpin Rapat Terbatas pada hari Selasa 7 

April 2020 melalui Konferensi Video.94 Yang pertama harus diketahui dengan 

pasti nama dan data–data kelompok penerima manfaat, dengan melibatkan 

pemerintah daerah agar tepat sasaran. Yang kedua, penyaluran bantuan harus 

dilaksanakan sesegera, secepat, dan setepat mungkin. Yang ketiga, penyaluran 

jaring pengaman sosial harus dilaksanakan dengan mekanisme yang efisien dan 

praktis sehingga tidak menyusahkan masyarakat seperti melewati usaha kecil, 

pedagang sembako di pasar, ojek, dll. Sehingga selain kelompok penerima 

manfaat terbantu, pejuang yang berada dalam usaha – usaha kecil pun ikut 

merasakan dampaknya.95   

                                                
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93  Wilda Fajriah, ‘7 Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Hadapi Covid-19’ (Okezone,2020) 

<www.economy.okezone.com> diakses 28 Juni 2020 
94  Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘3 Arahan Presiden Agar Program Jaring Pengaman Sosial 

Efektif’ (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020) <www.setkab.go.id> diakses 7 Juli 2020 
95 Ibid. 



 

 

Terkait saran ini, masih belum terasa dampaknya di beberapa daerah. 

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan dalam diskusi interaktif 

dengan Gubernur seluruh Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) melalui Video Conference di Data Analytics Room Kantor Gubernur 

Kalbar, Rabu, 24 Juni 2020, bahwa pelaksanaan jaring pengaman sosial belum 

efektif karena terkendala data yang kurang valid dan kurangnya kordinasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia juga mengatakan bahwa Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak valid, sehingga masih ada warga 

yang tidak mendapatkan bantuan dari program jaring pengaman sosial.96 

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga mengatakan bahwa 

program jaring pengaman sosial belum optimal karena masih banyak informasi 

yang tertinggal dan membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Mengenai 

pembagian bantuan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mengalokasikan 

dana lebih dari Rp2,09 triliun untuk penanganan dampak sosial dari pandemi 

Covid-19 di Jawa Tengah yang akan terbagi ke dalam enam pos utama, salah 

satunya adalah program jaring pengaman sosial yaitu sebanyak Rp1,32 triliun. Per 

11 Juni 2020 mereka telah mengalokasikan dana senilai Rp212,1 miliar untuk 

bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19. Total masyarakat yang 

menerima sebanyak 115.000 KK.97 

 

 2.3.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja PMI 

 Pandemi Covid-19 secara nyata telah berdampak pada sektor ketenagakerjaan, tidak 

hanya bagi pekerja Indonesia dalam negeri tetapi juga bagi PMI. Sebagai upaya untuk 

melindungi PMI di tengah krisis akibat pandemi ini, pemerintah telah mengambil berbagai 

langkah melalui penerbitan kebijakan. 

a. Pemulangan PMI Sampai ke Daerah Asalnya 

                                                
96  Kiwi, ‘Program Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Butuh Data Valid’ (Suara Pemred Kalbar, 2020) 

<www.suarapemredkalbar.com> diakses 7 Juli 2020. 
97 Nyoman Ary Wahyudi, ‘Ganjar Pranowo Akui Program Jaring Pengaman Sosial Belum Optimal, (Kabar24, 2020) 

<www.kabar24.bisnis.com> diakses 7 Juli 2020. 



 

 

 Seiring dengan besarnya dampak yang dialami oleh PMI di negara 

penempatan, banyak PMI yang pada akhirnya memilih untuk balik ke tanah air. 

Pemerintah merespons fenomena ini dengan memberikan fasilitas kepulangan 

bagi PMI. Terdapat 3 (tiga) jalur kepulangan PMI, yakni jalur mandiri, jalur 

BP2MI, dan jalur Gugus Tugas Nasional.98 Per Mei 2020, jumlah kepulangan 

PMI tercatat sebanyak 126.742 orang dengan pembagian jalur mandiri sebanyak 

33.434 orang, 17.884 orang melalui jalur BP2MI, dan 75.424 orang melalui jalur 

Gugus Tugas Nasional. 99  Kepulangan PMI tersebut dilaksanakan menurut 

protokol yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat 

Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/313/2020 tentang Protokol Kesehatan 

Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu 

Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). 

 Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tidak semua jalur 

tersebut di atas dapat dilakukan pengawasan ketat secara seimbang. Bagi PMI 

yang pulang dengan jalur BP2MI dan Gugus Tugas Nasional, mereka akan 

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa tes kesehatan dan rapid test 

setibanya di Indonesia. Selain itu, PMI yang melalui jalur tersebut juga akan 

difasilitasi rumah penampungan untuk melaksanakan karantina apabila hasil 

rapid test reaktif. Rumah penampungan tersebut tersebar di beberapa wilayah 

antara lain di Bali, Batam, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. 

 Namun, hal tersebut akan berbeda bagi PMI yang pulang dengan jalur 

mandiri. Setibanya di Indonesia, mereka tidak diwajibkan untuk melakukan 

rapid test dan melakukan karantina pribadi. Hal ini dapat meningkatkan risiko 

penyebaran Covid-19 di Indonesia mengingat arus kepulangan PMI selama 

pandemi sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemerataan prosedur 

kepulangan PMI baik di jalur mandiri, BP2MI, maupun Gugus Tugas Nasional 

                                                
98 CNBC Indonesia, ‘BP2MI Siapkan Layanan Kepulangan Pekerja Migran Terdampak Covid-19’ (CNBC, 2020) 

<https://www.youtube.com/watch?v=UKgsar5DGOY> diakses 8 Juli 2020. 
99 Ibid.  

https://www.youtube.com/watch?v=UKgsar5DGOY
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untuk melakukan rapid test setibanya di Indonesia dan juga difasilitasi rumah 

penampungan untuk menjalankan karantina bagi PMI jalur mandiri. 

 

b. Kebijakan Moratorium Penempatan PMI 

Sebagai langkah preventif terjadinya permasalahan PMI selama pandemi, 

pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium penempatan PMI yang 

akan diberangkatkan pada tahun ini melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia jo. Surat Edaran Deputi Penempatan BP2MI Nomor 

SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan 

PMI di Negara Tujuan Penempatan. 

Kebijakan moratorium ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pekerja 

migran dan pemerintah. Dari sisi pemerintah, moratorium bertujuan untuk 

menekan laju penyebaran Covid-19 dan sebagai upaya pelindungan bagi PMI. 

Namun, di sisi PMI, moratorium justru membawa kerugian finansial bagi 

mereka, terutama bagi yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan tinggal 

menunggu keberangkatan.100 Saat ini,  terdapat sekitar 43.000 PMI yang sudah 

siap diberangkatkan namun akhirnya batal dilaksanakan.101 Padahal hingga saat 

ini sudah ada beberapa negara yang sudah siap menerima PMI, seperti Taiwan, 

Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang.102 

Selain dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sisi positif dari 

pemberangkatan PMI adalah adanya pemasukan devisa negara yang 

diproyeksikan sebesar 5,7 Triliun Rupiah. Pemasukan devisa tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional saat ini. Di samping 

itu, kebijakan moratorium penempatan PMI juga tidak selaras dengan kebijakan 

relaksasi bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk kembali bekerja di Indonesia. 

 
                                                
100 Sulaeman, ‘Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia’ (Merdeka.com, 2020) 

https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-indonesia.html 

diakses 3 Juli 2020. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 

https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-indonesia.html
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-indonesia.html
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-indonesia.html


 

 

c. Fasilitas Tanggap Darurat terhadap Kondisi PMI oleh BP2MI 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga 

pemerintah non-departemen yang memiliki tugas utama menangani PMI telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk respons tanggap darurat 

terhadap kondisi PMI selama pandemi Covid-19. BP2MI telah membentuk 

satuan tugas (satgas) percepatan penanganan Covid-19 dan juga meningkatkan 

petugas lapangan dari 75 menjadi 150 personil yang tersebar di 23 UPT BP2MI 

se-Indonesia.103 Petugas lapangan ini bertugas untuk melayani kedatangan PMI 

pada titik kedatangan baik di bandara maupun pelabuhan. 

Selain itu, BP2MI juga membentuk crisis center dengan hotline 0800100 

untuk jaringan dalam negeri dan +622129244800 untuk jaringan luar negeri 

yang aktif selama 24 jam dan berfungsi menerima laporan dan pengaduan dari 

PMI. BP2MI juga telah membentuk media center sebagai sarana untuk meng-

update berita kepulangan PMI secara berkala. Berbagai layanan yang 

dikeluarkan oleh BP2MI ini pada dasarnya untuk lebih mempermudah 

komunikasi antara pemerintah melalui BP2MI, PMI, dan masyarakat umum. 

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat progresif 

dan responsif. Dikatakan progresif karena BP2MI juga turut mengeluarkan 

kebijakan untuk mempublikasi informasi terkini PMI melalui media center. Hal 

ini juga penting mengingat keterbukaan data dan informasi dapat mempermudah 

dalam merumuskan kebijakan yang berdaya guna dan tepat sasaran. Namun, 

fakta yang terdapat di lapangan menunjukan bahwa informasi-informasi tersebut 

masih belum dapat diakses secara optimal. Bahkan hingga saat ini, belum ada 

informasi resmi yang secara jelas memberitahukan kondisi PMI yang mengalami 

pelanggaran hak di negara penempatan hingga ke pemberitahuan secara berkala 

mengenai jumlah PMI yang pulang ke Indonesia. 

 

d. Koordinasi Lintas Sektoral 

                                                
103 CNBC Indonesia, ‘BP2MI Siapkan Layanan Kepulangan Pekerja Migran Terdampak Covid-19’ (CNBC, 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=UKgsar5DGOY diakses 8 Juli 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKgsar5DGOY
https://www.youtube.com/watch?v=UKgsar5DGOY
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Dalam menghadapi Covid-19, khususnya bagi PMI, BP2MI menjalin 

koordinasi lintas-sektoral dengan sedikitnya 5 (lima) instansi yang memiliki 

peran khususnya masing-masing. Kelima instansi tersebut yaitu Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Luar Negeri.104 

Kementerian Perhubungan dalam hal ini menyokong bantuan fasilitas 

penyediaan transportasi untuk kepulangan PMI ke daerah asal melalui surat 

nomor B.103/KA/IV/2020 tertanggal 29 April 2020. Sementara itu, koordinasi 

dengan Kementerian Sosial melalui surat B.105/KA/IV/2020 tertanggal 29 April 

2020 memberikan bantuan berupa pemanfaatan Rumah Perlindungan Trauma 

Centre (RPTC)  untuk penampungan sementara PMI. Kementerian kesehatan 

melalui kantor kesehatan di pelabuhan maupun bandara bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap PMI yang tiba di debarkasi. 

Di samping itu, BNPB melalui surat nomor B.106/KA/IV/2020 tertanggal 29 

April 2020 juga turut memberikan bantuan koordinasi dalam rangka fasilitasi 

kepulangan PMI. Sedangkan Kementerian Luar Negeri berkoordinasi terkait 

penyaluran komunikasi mengenai informasi kedatangan PMI sebelum tiba di 

Indonesia dan pemberian surat jalan kepada PMI agar dapat melanjutkan 

perjalanan ke daerah asal. 

Koordinasi yang dilakukan oleh BP2MI dengan 5 (lima) instansi berbeda 

tersebut merupakan langkah yang sangat bijak untuk mempercepat 

penanggulangan Covid-19 terhadap kondisi PMI. Koordinasi tersebut juga 

semakin mempermudah proses pemenuhan hak-hak PMI selama pandemi ini. 

Namun, koordinasi yang komprehensif ini apabila tidak dilakukan pengawasan 

secara optimal maka dapat menimbulkan regulasi hingga prosedur yang tumpang 

tindih. Hal tersebut akan berbuntut pula pada kurang optimalnya pelaksanaan 

koordinasi yang telah diatur. 
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2.4 Upaya yang Seharusnya Dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan dalam Memenuhi 

Hak Tenaga Kerja Selama Pandemi 

 2.4.1 Saran Kepada Pemerintah & Perusahaan Terkait Hak Pekerja Indonesia di Dalam 

Negeri  

a. Terkait Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE) Sebagai Dasar Kebijakan 

Kebijakan-kebijakan di dalam Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang 

Pedoman Pelindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan 

Penanggulangan Covid-19 pada umumnya cukup baik dan menjawab kebutuhan. 

Akan tetapi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, catatan penting terhadap 

kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan SE sebagai dasar kebijakan yang 

memiliki daya mengikat terbatas adalah hal yang kurang tepat. Di masa pandemi 

ini, pelanggaran hak pekerja banyak terjadi dengan berbagai macam alasan dan 

bentuk. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang jelas 

dan mengikat agar memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi bagi pelanggarnya. 

Konsekuensi ini juga diperlukan dalam membuat aturan hukum yang jelas berupa 

protokol kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja untuk membantu proses 

penanganan Covid-19. 

 

b. Mendorong Dialog Bipatrit dan Melaksanakan dialog Bipatrit 

Dengan adanya perbedaan kepentingan dan masalah masing-masing pihak di 

dalam permasalahan terkait adanya pandemi Covid-19, maka membuka forum 

komunikasi adalah sangat penting. Forum komunikasi ini bisa berbentuk dua arah, 

yakni bipatrit, antara pihak pengusaha dengan wakil serikat pekerja di 

perusahaannya. Sedangkan forum komunikasi tiga arah, yaitu tripatrit, dilakukan 

dengan mengikutsertakan pemerintah. 

Forum komunikasi bipatrit dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hak-

hak pekerja/buruh dan tindakan yang diambil oleh pihak pengusaha. Perselisihan 

hubungan industrial terjadi ketika adanya hak normatif pekerja yang diatur dalam 

peraturan, baik perundang-undangan maupun perjanjian kerja, yang tidak terpenuhi. 

Proses ini merupakan langkah damai yang seharusnya didorong oleh pemerintah, 



 

 

agar perusahaan dan pekerjanya dapat mencapai konsensus yang seimbang diantara 

keinginan kedua belah pihak. 

Dialog tripatrit sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki arah 

kebijakan yang akan mensejahterakan pekerja tanpa meninggalkan kepentingan 

perusahaan. Permasalahan yang muncul mengenai sistem pengupahan, THR, dan 

PHK merupakan ranah yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk 

memantaunya, seperti yang tercantum pada Pasal 88 ayat (2) UU 13/2003 yang 

mewahibkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan, serta Pasal 102 

ayat (1) UU 13/2003 yang menyatakan fungsi pemerintah dalam menetapkan 

kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Sehingga, peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan seputar 

ketenagakerjaan lewat diskusi di era pandemi sangat krusial. 

 

c. Memantau Realisasi Kebijakan Pembagian Insentif, Stimulus, dan bentuk 

Keringanan Lain bagi Perusahaan 

Pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan dorongan bagi perusahaan 

dalam bentuk insentif, stimulus, dan peringanan pembayaran kewajiban bagi 

perusahaan agar dapat mementingkan pekerja/buruhnya. Hal ini penting karena 

alasan utama perusahaan dalam memenuhi hak pekerjannya adalah kesulitan 

internal yang dirasakan perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya 

memantau realisasi kebijakan-kebijakan ini, agar dilaksanakan dengan baik, dan 

tepat sasaran ke sektor pekerjaan yang paling membutuhkan.  

 

d. Terkait Program Kartu Pra Kerja 

Saran yang dapat diberikan mengenai program kartu prakerja, adalah bahwa 

program ini merupakan suatu program inovatif dengan tujuan yang cukup jelas 

yaitu mengurangi jumlah pengangguran akibat dampak pandemi covid-19. Namun, 

yang dibutuhkan sekarang adalah bantuan yang cepat dan sifatnya pasti. 

Dikarenakan prosedurnya yang cukup rumit dan bantuan yang diberikan pun 



 

 

hanyalah pelatihan yang pada akhirnya bisa menjadi kurang berguna apabila 

lapangan kerja belum tersedia sehingga bantuan ini dirasa kurang tepat dalam 

kondisi pandemi sekarang.  

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) per Agustus 2019, jumlah 

pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67% dan untuk pengangguran dari 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi yang paling tinggi diantara tingkat 

pendidikan lain yaitu sebesar 8,92% dari total angkatan kerja yang berjumlah 

sekitar 13 juta orang. 105  Pengangguran – pengangguran tersebut akan terus 

bertambah dengan pekerja/buruh yang terkena dampak PHK dari Covid-19. 

Pelatihan yang diberikan pun dilakukan secara daring dan dirasa tidak terlalu 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah 

membuat program yang langsung tertuju pada membuka lowongan kerja, seperti 

mengusahakan industri padat karya, sehingga angka pengangguran pun perlahan 

bisa berkurang.  

 

e. Terkait Program Jaring Pengaman Sosial 

Mengenai distribusi program jaring pengaman sosial dikarenakan kurangnya 

koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah alangkah lebih baiknya 

juga dibenahi. Perlu dilakukan restrukturisasi pola koordinasi yang lebih efektif 

dengan cara dari bawah ke atas. Dimulai dari kepala RT dan RW yang 

berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai jumlah keluarga calon penerima 

bantuan, lalu berkoordinasi dengan Ketua Kecamatan untuk dikumpulkan jumlah 

keluarga calon penerima bantuan di setiap desa, lalu dikumpulkan kepada Bupati, 

lalu ke Walikota, Gubernur, dan akhirnya sampai dengan pemerintah pusat 

sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan terdistribusi secara merata. Hal 

ini dilakukan dari agar terjadi persamaan data karena apabila pemerintah pusat yang 

mendata langsung jumlah keluarga calon penerima bantuan maka cakupannya akan 

terlalu luas sehingga perlu dilakukan sedikit demi sedikit dari bawah ke atas.  

                                                
105 Yoshua Consuello, ‘Analisis Efektivitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19’, (2020) 4 Buletin Hukum 

dan Keadilan.[98] 



 

 

Selain itu, realisasi penerimaan kebaikan program terhadap masyarakat pekerja 

di sektor informal sangatlah penting. Di era pandemi ini, mereka adalah kelompok 

yang paling tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat kondisi mereka sendiri. Oleh 

karena itu, koordinasi yang baik juga harus dilakukan untuk mendata pekerja sektor 

informal agar bantuan yang ada dapat didistribusikan dengan baik sesuai dengan 

skala kebutuhan masing-masing masyarakatnya. 

 

2.4.2 Saran Kepada Pemerintah Terkait Hak PMI  

a. Terkait Moratorium Penempatan PMI 

Pemerintah sebaiknya mulai mencabut moratorium penempatan PMI bagi 

negara yang sudah siap menerima penempatan PMI. Pencabutan moratorium ini 

harus diselaraskan dengan peningkatan pengawasan dan pelindungan terhadap PMI 

yang ditempatkan melalui pengoptimalisasian keberadaan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, Atase Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Konsulat 

Republik Indonesia di negara penempatan. 

Pencabutan moratorium ini didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yakni untuk 

mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan meningkatkan penerimaan 

devisa negara sebagai instrumen perbaikan ekonomi nasional. Pencabutan 

moratorium akan dapat memberangkatkan kurang lebih 43.000 PMI yang siap 

berangkat dan diproyeksikan akan menyumbangkan devisa sebesar 5,7 Triliun 

Rupiah. Di samping itu, PMI yang akan diberangkatkan juga akan segera 

mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.  

 

b. Terkait Protokol Kepulangan PMI 

Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 secara maksimal, setiap 

PMI yang balik ke Indonesia sudah semestinya diwajibkan untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Hal ini diterapkan bagi seluruh jalur 

kepulangan PMI, baik jalur mandiri, jalur BP2MI, maupun jalur Gugus Tugas 

Nasional. Ini merupakan kebijakan yang sangat penting diterapkan mengingat kasus 

Covid-19 di Indonesia yang masih terus meningkat setiap harinya. Dengan 



 

 

memberlakukan kewajiban untuk melakukan rapid test setibanya di Indonesia, 

pemerintah akan lebih bisa mengontrol arus penyebaran virus tersebut. 

Di samping itu, fasilitas rumah penampungan untuk karantina juga harus 

disediakan bagi PMI yang pulang melalui jalur mandiri. Dengan memberikan 

fasilitas tersebut, diharapkan PMI yang pulang dengan jalur mandiri bisa lebih 

mengikuti anjuran pemerintah. 

 

c. Terkait Kerentanan Berlapis Perempuan PMI 

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah tidak hanya sekadar 

merumuskan suatu kebijakan, namun kebijakan tersebut harus sensitif gender. Hal 

ini berarti terdapat kebijakan yang secara komprehensif melindungi hak-hak 

perempuan pekerja migran secara khusus karena perempuan pekerja migran 

mengalami kerentanan berlapis di masa pandemi ini. Contoh kebijakan sensitif 

gender bagi perempuan pekerja migran di masa pandemi ini adalah adanya rumah 

karantina khusus bagi perempuan maupun transportasi khusus bagi perempuan PMI 

yang akan balik ke daerah asalnya. 

 

d. Terkait Layanan Tanggap Darurat oleh BP2MI 

BP2MI telah mengambil kebijakan yang sangat progresif karena turut serta 

mengedepankan keterbukaan informasi terhadap kondisi PMI selama pandemi. 

Namun, kebijakan tersebut dirasa belum mencapai titik optimal. Data-data vital 

seperti kondisi PMI selama pandemi, jumlah PMI yang masih berada di luar negeri, 

jumlah PMI yang telah pulang dan akan pulang ke Indonesia, maupun jumlah PMI 

yang terpapar Covid-19 sudah seharusnya dipublikasikan secara berkala dan intens. 

Selain memberikan transparansi kepada masyarakat, keberadaan data yang kredibel 

dan komprehensif juga akan sangat berguna dalam proses perumusan kebijakan 

yang berdaya guna dan tepat sasaran.  



 

 

III. PENUTUP 

 

3.1 Rekomendasi ALSA Indonesia  

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisa yang dilakukan oleh ALSA Indonesia 

Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada pemerintah dan 

perusahaan, sebagai berikut: 

 Mendorong pemerintah untuk membuat aturan hukum yang jelas dan mengikat terkait 

perlindungan buruh dan keberlangsungan usaha pencegahan dan penanggulangan Covid-

19 yang memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi bagi pelanggarnya; 

 Menegaskan kepada pemerintah dan perusahaan untuk melakukan dan mengutamakan 

dialog bipatrit dan tripartrit dengan para pekerja/buruh untuk menyelesaikan 

permasalahan hak - hak pekerja/buruh; 

 Mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan pembagian insentif, stimulus, dan 

bentuk keringanan lain bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang terdampak Covid-

19; 

 Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi Program Kartu Pra Kerja agar lebih efektif 

dan memberikan dampak langsung kepada para pekerja; 

 Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem koordinasi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah terkait Program Jaring Pengaman Sosial; 

 Mendorong pemerintah untuk mencabut moratorium penempatan PMI yang selaras 

dengan peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap PMI yang ditempatkan di 

negara yang sudah siap menerima penempatan PMI; 

 Menegaskan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan menegakkan protokol 

kesehatan terkait kepulangan PMI; 

 Mendorong pemerintah membuat kebijakan yang sensitif gender dan melindungi hak - 

hak perempuan pekerja migran, terutama yang mengalami kerentanan berlapis di masa 

pandemi ini; 

 Mendorong pemerintah untuk memberikan transparansi publik terkait dengan data 

kondisi PMI selama pandemi. 



 

 

3.2 Kesimpulan 

Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah bentuk mitigasi 

penyebaran pandemi Covid-19, memiliki dampak kepada pihak perusahaan, pengusaha, dan 

pekerja. Dampak ini menyebabkan situasi sulit bagi perusahaan yang terus mengalami kerugian, 

sehingga melakukan beragam kebijakan utnuk mengantisipasi semakin memburuknya kondisi 

keuangan perusahaan, yaitu dengan melakukan PHK, merumahkan, dan/atau memotong upah 

pekerja/buruhnya.  

Selain itu, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (PMI) juga terdampak dari adanya 

kebijakan pemerintah negara penempatan yang memberlakukan lockdown sebagai upaya mitigasi 

penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menyebar secara global. Kebijakan lockdown tersebut 

memberikan dampak khusus kepada PMI, terutama terkait dengan keberadaan mereka sebagai 

pekerja migran dan akses terhadap perlindungan hukum. Segala tindakan-tindakan yang 

menjamin kepastian hukum bagi PMI tentu harus dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja 

sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.  

Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah program Jaring 

Pengaman Sosial yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dari dampak kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease. 

Program ini merupakan program bantuan pemerintah secara tunai dan non tunai untuk 

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, masih ditemukan kurangnya efektifitas 

dari program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan lagi kebutuhan 

masing-masing masyarakat di setiap daerah agar dapat mengoptimalkan program, serta 

memastikan sistem pengawasan yang baik. Kemudian, terkait upaya pemerintah dalam 

pemenuhan hak PMI, alangkah baiknya apabila pemerintah mengkaji lebih lanjut terkait 

kebijakan moratorium pemberangkatan PMI mengingat bertambahnya jumlah pengangguran di 

Indonesia dan telah adanya peluang untuk memberangkatkan PMI ke negara tujuan bekerja, 

dengan memastikan pematuhan prosedur kesehatan untuk menjamin pelaksanaan hak bagi 

pekerja, terutama di sektor yang terdampak pandemi Covid-19. 
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