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 https://betterwork.org/about-us/the-programme/
Agenda Di tengah covid 19 
 Di-tingkat Internasional : BWI turut serta mengkampanyekan

untuk menggalang opini & mendorong buyers menghormati
kontrak dengan perusahaan.

 Di tingkat Nasional, BWI berkomunikasi untuk mendorong
dialog sosial antara API/APINDO dan serikat pekerja, dan 
melibatkan buyers jika diperlukan. Better Work juga 
mensupport Pemerintah dengan data dan informasi dari
factories, sehingga Pemerintah dapat membuat kebijakan
yang diperlukan oleh pengusaha dan pekerja
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Upaya pencegahan covid 19 di pabrik
BetterWork
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Penyediaan sabun cuci tangan dan 
hand sanitiser
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Shield di area sewing 
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Area makan
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Antri masuk pabrik
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1. Apa yang harus terjadi dalam hal upah yang berlaku dalam
situasi di mana perusahaan membatasi kegiatan bisnis untuk
mencegah penularan dan menangani respons terhadap Covid-19?

 Butir 4 dari Surat Edaran Kemenaker No. M/3/HK.04/III/2020 
membuka kemungkinan bagi perusahaan, yang harus
membatasi kegiatan bisnis karena COVID-19, dan pekerja
untuk berdialog dan membuat perjanjian mengenai
pengurangan upah selama pandemi.

 Opsi lain yang disarankan adalah mencari persetujuan dengan
pekerja untuk mengambil cuti bersama dengan mengurangi, 
jika mungkin, dari hak cuti tahunan pekerja. Ini dapat
menghindari pengurangan upah dan PHK pekerja. 

 Namun, pengusaha tidak boleh secara sepihak meminta
pekerja untuk mengambil cuti tahunan. Opsi ini dan waktu
liburan harus ditentukan oleh pengusaha setelah
berkonsultasi dengan pekerja.



2. Berapa lamakah durasi perjanjian
ini berlangsung?

Durasi pembatasan bisnis yang disepakati dan 
dampaknya terhadap upah karena pandemi
Covid-19 tidak boleh lebih lama dari durasi
darurat bencana nasional yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 



3. Dapatkah perusahaan memberlakukan “No 
Work No Pay” dalam situasi seperti ini?

 Surat Edaran MoM No. M/3/HK.04/III/2020 tidak secara
tegas melarang perusahaan untuk menerapkan skema “no 
work no pay”. Meskipun demikian, surat edaran (bagian II. 
4) mengacu pada kemungkinan “perubahan dalam nilai dan 
metode pembayaran” 

 indikasi bahwa upah dapat dinegosiasikan ulang tetapi tidak
dihentikan sama sekali. Karena itu, disarankan agar semua
perusahaan, selama berdialog dengan pekerja, menghindari
“no work no pay” selama masa penghentian kegiatan. Ini
untuk memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan
dasar mereka selama krisis. Hal ini juga harus dilihat dalam
kerangka upaya nasional yang kuat untuk menghadapi
dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi COVID-19.



Rekomendasi yang bisa dilakukan perusahaan
berkomunikasi dengan pemerintah daerah tentang skema
bantuan yang diberikan kepada pekerja dan pengusaha
selama krisis pandemi Covid-19. 

 Contohnya termasuk: 
 a. Kartu pra-kerja. Ini adalah Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tentang
penguatan kompetensi kerja melalui Program Kartu
Ketenagakerjaan. 

 b. Kebijakan keringanan pajak yang diberikan kepada
pekerja di sektor manufaktur. 

 c. Kebijakan tentang relaksasi kredit, informasi terkait
kebijakan ini dapat dilihat di halaman resmi OJK di 
tautan berikut: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQRestrukturisasi-Kredit-
atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx



4. Apakah perusahaan tetap diharuskan memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) selama pandemi?

 Dalam pernyataan resmi yang dibuat oleh Menteri 
Tenaga Kerja Republik Indonesia disebutkan bahwa
kewajiban untuk membayar atau menyediakan THR 
tetap dilaksanakan. 

 Menteri juga menyatakan bahwa jika perusahaan
mengalami kesulitan dalam membayar THR kepada
pekerja karena pandemi Covid 19, mekanisme dialog 
dapat digunakan untuk menyetujui metode dan periode
pembayaran.

 Merekomendasikan perusahaan untuk memberikan
THR dalam jumlah penuh kepada pekerja selama
pandemi dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah
tentang Upah.



5. Bagaimana pengaturan upah bagi pekerja yang berada dalam
pengawasan (ODP), tersangka (PDP) dan status positif Covid-19?

 Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja No. 
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam
Pencegahan dan Pengelolaan Covid-19 menyebutkan
bahwa upah pekerja yang tidak dapat menghadiri
pekerjaan karena penyakit COVID-19 harus dibayar
sesuai dengan hukum dan peraturan. 

 Selain upah, ketika seorang pekerja perusahaan
dinyatakan sebagai pasien COVID-19 yang terkonfirmasi, 
perusahaan harus mastikan bahwa pekerja yang 
bersangkutan dilindungi dari perlakuan diskriminatif di 
tempat kerja terkait dengan status kesehatannya. 



6. Dapatkah perusahaan melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) masal akibat dampak pandemi Covid-19?

 Merekomendasikan perusahaan untuk menghindari pemutusan hubungan
kerja bagi pekerja tetap (PKWTT) dan pekerja tidak tetap (PKWT). PHK 
masal adalah pilihan terakhir. Selain hilangnya penghasilan pribadi, PHK 
akan membahayakan pemulihan ekonomi karena perusahaan akan perlu
mempekerjakan kembali pekerja nantinya sehingga menyebabkan
keterlambatan lebih lanjut dalam produksi. Ini juga akan mempengaruhi
konsumsi nasional sehingga perlu upaya tambahan bagi pemerintah
Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pekerja yang menganggur, 
yang berpotensi mengarah pada dampak ekonomi yang berkepanjangan. 



 Dalam situasi ini, silakan merujuk ke Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-907/ 
MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan
Hubungan Kerja Massal. 
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/907_se_menteri.
pdf

 Dalam situasi di mana semua upaya telah dilakukan, 
tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, 
disarankan agar perusahaan merujuk pada Undang-
Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 BAB XII tentang
Pemutusan Hubungan Kerja untuk memastikan
pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak
sebagai diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan. 

Lanjutan
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Dalam hal ini, pengaturan kompensasi harus
mengacu pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 BAB IX 
tentang Hubungan Ketenagakerjaan dan 
Keputusan Menteri No. 100 tahun 2004, 
tentang Ketentuan Implementasi Perjanjian
Kerja dengan Periode Waktu Tertentu (PKWT).

Bagaimana kompensasi pekerja dengan status kontrak
(PKWT) ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi
sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT?
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 Jika karena dampak pandemi Covid-19 
perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan
bisnisnya, perusahaan disarankan untuk
mengikuti prosedur dan tahapan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 
Perusahaan.

8. Apa yang harus dilakukan perusahaan jika tidak dapat
melanjutkan aktivitas bisnis secara permanen akibat
pandemic Covid-19?
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