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STATUS NEGARA INDONESIA 
DALAM PANDEMI COVID-19

3@taheggaalfath



TREY
research

DASAR HUKUM STATUS NEGARA
APAKAH SAAT INI DALAM STATUS KETATANEGARAAN DARURAT? keadaan bahaya atau darurat yaitu sebagai
rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam

KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam

• Upaya penanggulangan

• UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular

• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

• Keppres No. 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 
(COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan 
Keppres No. 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas 
Keppres No. 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-L9)

KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

• Upaya Cegah dan Tangkal

• UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan Masyarakat

• Amanat International Health Regulations 2005 (IHR 
2005)

• PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

• Permenkes No. 9 Tahun 2020 (Pedoman PSBB) 
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PERPPU NO. 1 Tahun 2020
1. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap 

perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan 
belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan 
penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, 
jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia 
usaha dan masyarakat yang terdampak.

2. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap 
memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi 
domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward lookingl dalam rangka menjaga stabilitas sektor 
keuangan.

3. Penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan 
relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring 
pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan 
berbagai lembaga dalam sektor keuangan

Memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden 
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 

22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan

NEGARA DARURAT
(Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa)

MENKEU MENDAGRI

PRESIDEN PP, PERPRES

GUB. BI OJK

PENYEBARAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19)

KURANG LEBIH ADA 16 KEBIJAKAN
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Sudah selesai
dibahas dalam
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PARIPURNA >> UU



TREY
research
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terhadap Hak

Buruh
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Kewajiban Konstitusional Negara (Pemerintah) terkait ketenagakerjaan
• Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Manusia

1. Pasal 28D ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja.”

2. Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

3. Pasal 28E ayat (3), berhak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

• Menjamin Pemenuhan Hak Warga Negara

1. Pasal 27 ayat (2), “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”
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Diaplikasikan dalamUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan 

dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Pasal 134)
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Hak Buruh
• Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha

• Pasal 84, Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak 
mendapat upah penuh.

• Pasal 86, hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan 
kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c.perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai agama.

• Pasal 88, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

• Pasal 137, mogok kerja

• Hak Pesangon akibat dari PHK

• Dll sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
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Implementasikebijakan Hukum
pemerintahyang berkaitan
denganketenagakerjaansaat
PandemiCovid-19
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APAKAH UPAH BOLEH TIDAK DIBAYARKAN KARENA PANDEMI COVID-19?

• Pasal 93 ayat (1) menyatakan Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan 
pekerjaan. Tetapi dalam ayat (2) ada pengecualian yaitu tidak berlaku, dan pengusaha wajib 
membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban terhadap negara (butir c). Apakah PSBB dapat diartikan sebagai
menjalankan kewajiban negara? Ataukah buruh masih bisa masuk kerja?

• PP 21/2020 tentang PSBB menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar 
paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan 
keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ayat (2) 
Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap 
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

• Permenkes 9/2020 tentang pedoman PSBB mengatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peliburan 
sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi 
kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan 
keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan 
kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, 
logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
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• Lampiran Permenkes 9/2020,  dikecualikan juga untuk Perusahaan industri dan kegiatan produksi: b) 
Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan 
dari Kementerian Perindustrian.

• SE MENPERIN No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang isinya memberikna izin untuk menjalankan kegiatan usahanya 
dengan wajib memenuhi protokol kesehatan. 

• Pasal 93 ayat (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a sebagai berikut:

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan 
hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
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SE MENAKER NOMOR M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan
Pekerja/ Buruh dan KelangsunganUsaha dalam Rangka Pencegahan
dan PenanggulanganCOVID-19
• Memberikan mandat

kepada Gubernur untuk
melakukan dua hal:

1. Mengupayakan
pencegahan penyebaran
dan penanganan kasus
terkait COVID-19 di 
lingkungan kerja.

2. Melaksanakan
pelindungan pengupahan
bagi Pekerja/ Buruh
terkait Pandemi Covid-19:
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Tentang Pemutusan Hubungan Kerja

• Mengacu pada Pasal 150-172 UU No 13 Tahun 2003

• Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja

• Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan 
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja 
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau 
dengan pekerja/buruh

• Dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, 
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial.
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Kaitan PERPPU NO. 1 Tahun 2020 terhadap dampak sektor
ketenagakerjaan

• penambahan Rp110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial yang mencakup 10 juta penerima
PKH yang juga ditingkatkan manfaatnya. Dari 15,2 juta naik jadi 20 juta untuk mereka yang
mendapatkan kartu sembako atau santunan untuk pembelian barang-barang pokok

• Pemerintah memberi pembebasan listrik bagi pelanggan listrik 450 kVA dan pelanggan listrik
900 kVA yang diberikan diskon 50% untuk 3 bulan

• meningkatkan kartu pra kerja menjadi dua kali lipat dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk
mampu menampung pekerja pekerja informal yang akan sangat terdampak karena adanya
pembatasan sosial yang meluas juga beberapa langkah bersama pemerintah daerah untuk
menanggulangi mereka yang terdampak baik itu di tenaga kerja formal maupun informal

• menambahkan Rp70 triliun untuk mendukung dunia usaha yang menghadapi masa sulit ini
untuk membebaskan mereka dari pajak 21 yaitu pajak karyawan dan PPN yang ditanggung
pemerintah serta untuk PPH 25 yang akan mendapatkan pengurangan 30% selama 6 bulan. Di
dalam Perppu juga dimasukkan penurunan tarif PPH dari 25% menjadi 22%
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Apakahkondisipandemic covid-19 dapat
diklasifikasikansebagaikondisiforce majour? 
ApakahkebijakanKartuPraKerja/ Social  Safety net 
saatinitelahsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan?
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KESIMPULAN:

1. Peran pemerintah terhadap
Hak Buruh secara instrumen
hukum telah terpenuhi.

2. Penerapan, dan penegakan
hukum dilapangan perlu
dikawal oleh semua pihak agar 
kepastian hukum tidak hanya
berada diatas kertas, tetapi
terimplementasi dikenyataan
sebagai perwujudan
terciptanya keadilan.
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Terima Kasih
@taheggaalfath

085649266999

taheggaalfath@gmail.com
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