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Newstrend Ketenagakerjaan 

05 Juni 2020 

 

NEWSTREND 

Tema : 
JELANG NEW NORMAL, PELAKU USAHA DIMINTA 

TERAPKAN PROTOKOL K3 

Sentimen : Positif 

 

RINGKASAN 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua pelaku usaha 

berkolaborasi untuk terus mempromosikan dan menerapkan protokol Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja masing-masing agar terus produktif 

beraktivitas ekonomi secara aman dan sehat. 

  

Menurut Menaker, masa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi 

pengusaha dan pembelajaran dan semua pelaku usaha tentang pentingnya 

penerapan K3, khususnya bidang kesehatan kerja secara efektif dan efisien di 

semua tempat kerja. 

 

K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Apabila syarat-syarat 

K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan 

budaya K3, dan melaksanakan standar dan protokol pencegahan, maka diharapkan 

tempat kerja akan terhindar dari penyebaran COVID-19.  
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Meski masih dalam masa reses, Badan Legislasi (Baleg) DPR tetap melakukan 
pembahasan RUU Copta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad 
Baidowi menjelaskan pembahasan RUU Cipta Kerja di klaster UMKM ditargetkan 

segera selesai dan akan terus ditayangkan secara terbuka agar publik mengetahui 
manfaatnya. 
 

"Pembahasan pada masa reses ini sudah seizin pimpinan, ini juga sesuai dengan 
peraturan perundangan, dan pembahasan di panja ini sangat terbuka. Bisa diakses 
semua publik," kata Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6). 

 
Baleg DPR, kata Baidowi, ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law 
RUU Ciptaker justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas untuk 

mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. RUU Ciptaker tak hanya soal 
ketenagakerjaan, lanjut dia, yang selama ini selalu mengundang pro dan kontra di 
tengah masyarakat. 

 
"Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya, UMKM itu 
harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu 

izin, tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," kata politikus Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

 
Selain itu, kata dia, persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian 
dengan memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Tak hanya itu, 

Baidowi mengatakan bahwa perdebatan yang konstruktif juga terjadi saat 
pembahasan soal data tunggal UMKM. 
 

"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa, ini penting sekali supaya 
jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif," 
ujarnya. 

 
Menurut dia, Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker 
bisa diselesaikan sesegera mungkin. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 

Perkoperasian nomor 130---148 yang diputuskan ditunda, kata dia, akan dibahas 
kembali dalam rapat kerja lanjutan. 
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"Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya, diusahakan secepat 
mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan ya," kata Baidowi. 
 

Pada Rabu (3/6), Fraksi Partai Demokrat tidak mengirimkan wakilnya dalam 
pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja 
Supratman Andi Agtas, pihaknya berharap Fraksi Partai Demokrat segera 

mengirimkam anggotanya ke Panja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja 
selanjutnya. 
 

"Sampai saat ini belum mengirimkan utusannya yakni Fraksi Demokrat, ya kita tetap 
berharap mudah-mudahan dalam waktu akan datang seluruh fraksi di parlemen ini 
bisa ikut," kata Supratman, dalam rapat virtual yang ditayang di Kanal resmi DPR, 

Rabu (3/6). 
 

Untuk diketahui, Panja RUU Cipta Kerja menggelar rapat membahas daftar 
inventaris masalah (DIM) pada materi Bab V Kemudahan, Perlindungan dan 
Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi. 

Rapat digelar pukul 11.30 WIB dan digelar terbuka. 
 
"Sehingga bisa melihat antara kesungguhan, DPR, DPD dan pemerintah akan 

membahas menyangkut soal klaster yang ada di RUU Cipta Kerja dan hak publik 
terpenuhi. Ini menandakan panja bersama dengan pemerintah dan teman-teman 
DPD membuka diri terhadap perdebatan yang ada," ucap Supratman. 

 
Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat menarik perwakilannya dari Panja Omnibus Law 
RUU Cipta Kerja. Fraksi Demokrat menolak jika pembahasan RUU Cipta kerja tetap 

dilakukan di tengah pandemi Covid-19. 
 
"Benar (ditarik). Sejak awal sudah kami minta untuk tunda dan tidak membahas 

RUU itu. Kita fokus menangani Covid-19. Tidak tepat waktunya. Ini urusan 
kemanusiaan yang menjadi prioritas kita," kata anggota Komisi III Fraksi Demokrat, 

Hinca Pandjaitan, Rabu (22/4). 
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Di awal Juni 2020 ini, pemerintah bersiap mengizinkan kembali aktivitas ekonomi 
buka setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali diberlakukan 
pada April di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan yang kerap disebut sebagai tatanan 

hidup normal baru atau new normal itu menyaratkan masyarakat menerapkan 
protokol kesehatan dengan tujuan menghindari penularan Covid-19. Pemerintah 
pusat hingga pemerintah daerah menerbitkan protokol kesehatan yang 

penegakannya melibatkan polisi, TNI, dan aparat terkait. Namun, setidaknya masih 
ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan new normal . 
 

Pertama, istilah new normal yang menyisakan pertanyaan atau bisa jadi 
kebingungan di masyarakat. Jika ada normal baru, maka dapat diasumsikan ada 
normal lama yang ditinggalkan atau tidak lagi dijalani. Dalam pengertian itu, normal 

baru diartikan sebagai sistem tatanan hidup pada saat pandemi Covid-19 yang 
dalam bahasa pemerintah sebagai 'berdamai dengan Covid-19'. Oleh karena itu, 
pola hidup sebelum Covid-19 tidak berlaku dan digantikan dengan 'tatanan yang 

baru' dalam new normal .  
 

Pertanyaannya kemudian, hidup baru seperti apa yang kita lakukan selama pandemi 
Covid-19? Masyarakat harus menghadapi tatanan hidup baru dalam pembatasan 
karantina atau lockdown selama pandemi Covid-19, meski itu bukan hal baru bagi 

dunia karena pada seabad lalu telah melakukannya akibat flu Spanyol. Di Indonesia, 
lockdown diterjemahkan dalam kebijakan PSBB yang pelaksanaannya lebih longgar 
apabila dibandingkan dengan China sebagai negara pertama melakukan 

pembatasan akibat penyebaran Covid-19. Dampak dari lockdown tersebut bagi 
dunia ternyata luar biasa yang bisa kita lihat dari berbagai aspek, di antaranya 
ketenagakerjaan dan lingkungan. 

 
Di aspek pertama soal ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 membuat jutaan pekerja 
harus berhenti bekerja sementara. PBB mencatat 24 juta orang terancam 

kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Sementara, catatan dari 
Kemenaker hingga Mei 2020 sudah ada 1,7 juta pekerja yang dirumahkan atau di-
PHK akibat pandemi Covid-19. Kondisi itu terjadi di Indonesia hanya dalam dua 

bulan sejak PSBB diberlakukan yang memaksa sebagian besar masyarakat 
menghentikan aktivitas ekonominya. Dalam kondisi itu, kita dihadapkan pada sistem 

kerja yang selama ini dijalani (sebelum Covid-19) ternyata rapuh. Hasil kerja, 
katakanlah sumbangan pendapatan atau laba ke perusahaan, selama bertahun-
tahun tidak dapat menjamin hidup sistem kerja hanya dalam waktu dua bulan. Bagi 
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yang kehilangan pekerjaan karena PHK tanpa pesangon atau cuti tanpa gaji 
(dirumahkan) terpaksa harus hidup dari tabungan sendiri, hasil penyisihan gaji 
berstandar upah minimum. 

 
Atas kondisi itu, negara dituntut berperan besar untuk menjamin keberlangsungan 
hidup rakyatnya. Pemerintah menggelontorkan Rp 37,4 triliun untuk program 

bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan ke 10 juta 
penerima. Jumlah itu tentu tidak mencukupi karena jumlah penduduk miskin RI 
pada 2019 saja mencapai 24,79 juta orang. Apalagi jumlah itu belum ditambah 

dengan orang miskin baru yang kehilangan pekerjaan. Masih banyaknya rakyat yang 
tidak terjangkau bantuan memunculkan inisiatif dari bawah lewat rakyat bantu 
rakyat. Kehidupan yang lebih manusiawi dengan rasa solidaritas begitu terasa ketika 

kita melihat banyak warga yang berinisiatif membantu sesama baik berupa makanan 
lewat dapur bersama atau bantuan lainnya seperti pengumpulan dana lewat 

kitabisa. 
 
Berhentinya aktivitas ekonomi karena kita harus di rumah saja, berdampak pada 

aspek lingkungan. Selama pandemi Covid-19, kita bisa menyaksikan lagi puncak 
Himalaya dari jarak 200 km untuk pertama kalinya dalam 30 tahun karena selama 
ini tertutup polusi. Tingkat polusi di negara industri seperti China juga turun. Kabut 

asap yang menutupi langit China menghilang. Di Jakarta beberapa waktu lalu juga 
kita bisa menyaksikan langit kembali biru. Kondisi itu memperlihatkan aktivitas 
ekonomi sebelum Covid-19 atau era lama itu telah menyebabkan polusi lingkungan 

akut. 
 
Dari dua aspek itu, kita bisa melihat bahwa tatanan kehidupan sebelum Covid-19 

berdasarkan sistem ekonomi yang rapuh dan merusak lingkungan. Di masa new 
normal , kita mengharapkan sistem ekonomi yang kuat dan mampu beradaptasi 
dengan kondisi pandemi serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu 

dicermati apa yang baru dalam era new normal . Dalam pengumuman pemerintah, 
aspek utama dalam pemberlakuan new normal adalah pelaksanaan protokol 

kesehatan seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan demi 
mencegah penularan Covid-19. Padahal, protokol kesehatan tersebut seharusnya 
telah kita lakukan sebelum pandemi Covid-19. Di kota padat, seperti Jakarta dengan 

tingkat polusi udara berada di zona merah, memakai masker semestinya menjadi 
keseharian. Hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat Jakarta sehari-hari. 
Sementara, menjaga jarak semestinya juga telah dilakukan untuk menjaga 

kenyamanan. Tidak adanya kewajiban menjaga jarak di dalam KRL Commuter Line 
Jabodetabek menjadi contoh betapa tidak nyamannya transportasi publik. 
Sedangkan, cuci tangan semestinya menjadi keseharian demi kesehatan. Jika bagi 

pemerintah new normal adalah memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan maka 
itu bukan hal baru, tetapi hanya hal-hal yang semestinya kita lakukan tetapi tidak 
dilakukan. 

 
Hal kedua yang patut dicermati dalam kebaruan di new normal adalah 
pelaksanaannya. Demi membuat rakyat mematuhi protokol kesehatan, pemerintah 

akan menerjunkan TNI, Polri, dan Satpol PP setempat. Rakyat diasumsikan tidak 
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disiplin sehingga perlu melibatkan aparat untuk pendisiplinan mematuhi protokol 
kesehatan. Asumsi itu jelas menegasikan kondisi sebenarnya dari new normal yang 
telah disinggung dalam pembahasan pertama bahawa kita hanya kembali pada 

sistem lama dengan tambahan protokol kesehatan yang tidak ada baru-barunya. 
Tidak ada perubahan sistem baru yang membuat masyarakat harus beradaptasi 
dengan disiplin, tetapi hanya hidup dengan kondisi bahwa saat ini ada virus Covid-

19 mengintai kesehatan. 
 
Jika masa pandemi Covid-19 ini kita menerapkan sistem baru, maka di aspek 

ketenagakerjaan, semestinya ada perubahan drastis yang perlu adaptasi. Misalnya, 
selama pandemi Covid-19, kita mengenal istilah kerja dari rumah atau work from 
home (WFH) maka sistem ekonomi yang berubah semestinya beradaptasi dengan 

kondisi itu. Perubahan itu akan menghasilkan model-model ekonomi baru yang tidak 
hanya kuat bertahan saat pandemi, tetapi juga mampu memberi kepastian 

pekerjaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Perubahan itu menuntut 
dukungan ekosistem dari pemerintah misalnya dari hal kecil saja, internet cepat 
berkualitas di seluruh pelosok Indonesia. Jika hanya membuka aktivitas ekonomi 

tanpa perubahan model bisnis yang manusiawi dan berkeadilan, apanya yang baru 
dari new normal ? 
 

Saat aktivitas ekonomi hanya kembali pada sistem lama, maka kita juga akan 
menghadapi kembalinya kemacetan dan polusi udara. Kondisi itu yang meskipun 
tidak ada Covid-19, memaksa kita memakai masker. Tidak ada upaya untuk 

mengubah aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan membuat udara bersih 
seperti yang kita rasakan selama pandemi Covid-19. Kita akan kembali menghadapi 
kepadatan di dalam transportasi publik seperti KRL karena tidak ada sistem 

transportasi yang diubah. Kita juga harus menghadapi potensi penularan Covid-19 
karena harus kembali bekerja dengan sistem ekonomi yang rapuh. Bagaimana kita 
bisa menjaga jarak saat sistem transportasi tidak diubah dan tidak ada pilihan selain 

kembali bekerja menghadapi kepadatan itu? Apalah arti memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan saat kembali ke kondisi sebelum pandemi yang sudah 

kita ketahui bersama kewalahan menghadapi dampak Covid-19. Parahnya lagi, tidak 
ada perubahan sistem kesehatan yang akan membuat kita tenang dengan kepastian 
perawatan saat harus kembali ke tatanan hidup lama. Ke depan, kita akan memakai 

masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan semampunya lalu menyerahkan 
keselamatan kesehatan pada sistem lama yang bobrok. 
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Tengah Suhaemi melihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta 
Kerja yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI, berpotensi 
menimbulkan masalah apabila diterapkan di wilayah setempat. Potensi bermasalah 

itu karena dari luas keseluruhan wilayah Kalteng, sekitar 70 persen masuk dalam 
kawasan hutan, kata Suhaemi saat mengikuti reses Ketua Komite I DPD RI Agustin 
Teras Narang melalui daring (dalam jaringan) di Palangka Raya, Kamis. 

 
"Bukan hanya dapat menimbulkan masalah jika diterapkan di Kalteng, tapi kami 
melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga dapat merugikan masyarakat," kata 

dia. Kerugian bagi masyarakat itu bisa dilihat dari, lanjut dia, tidak ada lagi 
kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan kebun seluas 20 persen dari luas 
lahan yang diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat. 

 
"Kami melihat, kalimatnya sekarang ini perusahaan hanya wajib memfasilitasi 
perkebunan masyarakat. Kalimat ini sebenarnya berisiko," kata Suhaemi. 

 
Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga membuat seluruh pemberian izin 

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan, sektor pertambangan dan 
perkebunan yang selama ini ditangani pemerintah daerah, diambil alih oleh 
pemerintah pusat. Dia mengatakan dalam reses Ketua Komite I DPD RI ini, apabila 

diperkenankan, ingin menyampaikan saran kepada pemerintah pusat terkait 
perizinan. Di mana perlu dibuat aplikasi perizinan berbasis elektronik. 
 

"Aplikasi itu terintegrasi dari tingkat pusat dan provinsi hingga kabupaten/kota se-
Indonesia. Ini beberapa pandangan dan saran kami terkait RUU Omnibus Law Cipta 
Kerja," demikian Suhaemi. 

 
Kegiatan reses Teras Narang melalui daring tersebut fokus mengangkat topik 
inventarisasi materi RUU Omnibus Law CIPTA Kerja dan dalam reses via daring itu 

diikuti Kepala Disnakertrans Kalteng, Dinas ESDM Kaltreng, Dinas Perkebunan 
Kalteng, DPMPTSP Kalteng, para pengusaha perkebunan, pertambangan dan 

lainnya.*  
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Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat ada 5 juta orang yang 
dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi 
corona. Angka tersebut lebih besar dari angka yang disebutkan Kementerian 

Ketenagakerjaan, yaitu 2 juta orang. Karyawan yang dirumahkan bisa saja kembali 
bekerja setelah perusahaan tersebut dibuka kembali. Namun, tidak semua 

perusahaan bisa membayar upah pekerja selama dirumahkan, sehingga banyak 
pekerja yang dirumahkan tanpa upah. Namun, bagi Anda yang ingin mencari 
pekerjaan baru namun masih dalam status dirumahkan, maka Anda harus 

memperhatikan hal-hal berikut ini, dilansir CNBC Make It. 
 
Mengapa Harus Cari Pekerjaan Baru? 

Para pekerja yang dirumahkan memiliki kekhawatiran akan kehilangan 
pekerjaannya, setelah mereka tidak mendapatkan upah. Sehingga mereka berpikir 
untuk mencari pekerjaan baru. 

 
"Cuti bukan kontrak yang mengikat bahwa majikan tempat Anda bekerja akan 
mempekerjakan kembali Anda. Ini adalah ekspresi dari niat untuk mempekerjakan 

kembali Anda di suatu titik tanpa batas waktu," kata Ian Siegel, salah satu pendiri 
dan CEO ZipRecruiter, pasar pekerjaan online. 
 

Pekerjaan Baru yang Bisa Dicari 
 
Pengacara ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan dengan Cozen O'Connor, David 

Barron mengatakan, dalam sebagian besar kasus, Anda akan bebas mencari 
pekerjaan baru apa pun saat sedang cuti, baik paruh waktu, penuh waktu, gaji atau 

kontrak. Namun, atasan Anda dapat memiliki batasan pada jenis pekerjaan baru 
yang Anda cari. Misalnya, atasan Anda dapat membatasi Anda untuk mencari 
pekerjaan dengan pesaing langsung. Peraturan mungkin lebih ketat jika pemberi 

kerja Anda masih membayar asuransi kesehatan Anda dan tunjangan yang diberikan 
perusahaan. 
 

Apakah Anda Diizinkan Resign Saat Sedang Dirumahkan? 
Dirumahkan tidak membatasi kemampuan Anda untuk keluar dari pekerjaan sama 
sekali untuk mengambil pekerjaan permanen baru di tempat lain. Tentu saja, 

berhenti dari pekerjaan sebelumnya secara sukarela akan membuat Anda tidak 
memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pengangguran untuk peran itu. [ 
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Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat ada sebanyak 358 aduan 
terkait belum dibayarnya tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri para perawat, hingga 
Selasa (2/6) lalu. PPNI mengatakan 358 aduan terkait THR perawat yang belum 

dibayarkan ini akan diserakan ke otoritas terkait, diantaranya ke Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker).  
 

Sekretaris Badan Bantuan Hukum (BBH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia (PPNI), H. Maryanto mengatakan 358 aduan THR ini 
berasal dari berbagai daerah. Maryanto menyebutkan, mayoritas atau 63,41 persen 

perawat yang melapor berstatus sebagai pegawai kontrak. Kemudian sisanya 36,59 
persen berstatus pegawai tetap.  

 
Ia melanjutkan, 61,73 persen instansi yang diadukan belum membayar THR 
perawat berstatus rumah sakit pemerintah dan 37,71 persen dari fasilitas kesehatan 

tingkat lanjutan swasta. Adapun pelanggaran yang terjadi adalah RS terlambat 
membayar THR, tidak membayar THR atau THR tidak dibayar penuh. 
 

"Data (aduan THR perawat belum dibayar) akan diserahkan kepada Kemenakertans, 
Kemenkes RI, DPD, hingga DPR," katanya. 
 

Sebelumnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat hingga kini 
masih ada perawat yang telah menangani virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) dan 
seharusnya mendapatkan insentif ternyata belum memperolehnya. Perawat yang 

belum mendapatkan insentif karena masih dalam proses verifikasi. 
 
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah 

mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa insentif ini sudah ada yang 
dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 22 Mei 2020 lalu. 
"(Insentif) untuk perawat di rumah sakit (RS) Darurat Wsma Atlet sudah diterima, 

tetapi insentif di RS lainnya belum (cair) karena sedang dalam proses verifikasi," 
katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (1/6). 

 
Terkait kapan proses verifikasi ini selesai, pihaknya mengaku belum mendapatkan 
informasi. Harif mengaku teknis kapan waktu pencairan insentif bisa ditanyakan ke 
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pihak RS tersebut. Lebih lanjut, pihaknya berharap insentif ini segera cair sesuai 
dengan besaran sesuai dengan peraturan yang ada. 
 

"Semoga pemerintah juga mempertimbangkan memberikan insentif (untuk perawat) 
di RS swasta yang juga melayani pasien Covid-19," ujarnya. 
 

Berdasarkan petunjuk teknis yang dia terima, ia menyebutkan besaran insentif 
untuk bidan dan perawat yaitu sebesar Rp 7,5 juta per bulan. "Pemberiannya 
diberikan proporsiobal sesuai dengan jumlah hari kerja dan beban pekerjaan," 

katanya. 
 
Berikut jumlah aduan tiap daerah terkait THR untuk perawat yang belum 

dibayarkan: 
 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) : 26 aduan 
 
Sumatra Utara: 2 aduan 

 
Sumatra Barat: 9 aduan 
 

Riau: 10 aduan 
 
Kepulauan Riau: 6 aduan 

 
Jambi: 2 aduan  
 

Sumatra Selatan: 4 aduan 
 
Kepulauan Bangka Belitung: 1 aduan 

 
Lampung: 2 aduan 

 
Banten: 24 aduan 
 

Jawa Barat: 73 aduan 
 
DKI Jakarta: 88 aduan 

 
Jawa Tengah: 13 aduan 
 

Yogyakarta: 9 aduan 
 
Jawa Timur: 11 aduan 

 
Bali: 1 aduan 
 

Nusa Tenggara Barat: 4 aduan 
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Nusa Tenggara Timur: 6 aduan 
 

Kalimantan Utara: 12 aduan 
 
Kalimantan Tengah: 2 aduan 

 
Kalimantan Selatan: 2 aduan 
 

Sulawesi Utara: 2 aduan 
 
Sulawesi Tengah: 1 aduan 

 
Sulawesi Selatan: 9 aduan 

 
Sulawesi Tenggara: 39 aduan 
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Sebentar lagi New Normal akan berjalan di Indonesia. Hal tersebut membuat 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta para pengusaha untuk 
merekrut kembali pekerja atau buruh yang di-PHK atau yang dirumahkan tanpa gaji 

akibat pandemi Covid-19. 
 

Alhasil, dilansir dari Okezone di Jakarta, Rabu (6/3/2020) pengusaha pun berjanji 
akan kembali melakukan rekrutmen ulang kepada para karyawan yang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga dirumahkan. Namun, proses rekrutmen 

ulang tetap mengikuti mekanisme protokol kesehatan yang berlaku. 
 
Meski demikian, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja mengungkap pengusaha akan tetap 
menyaring para karyawannya yang terkena PHK untuk kembali bekerja.  
 

Penyaringan tersebut dilakukan untuk memastikan karyawan atau buruh bebas dari 
covid-19. 
 

"Sudah pasti disaring, karena rapid test yang diberikan dan belum didapatkan, by 
perseroan itu dilakukan rapid test, semua orang akan direkrut ulang kalau rapid 
test," ujarnya acara live IDX Channel di Jakarta, Selasa (2/6/2020). 

 
Achmad melanjutkan, ia berharap kedepannya pemerintah dapat mengakomodir hal 
tersebut sehingga bisnis dan industri dapat tetap beroperasi tanpa khawatir adanya 

penularan covid-19 di tempat kerja. 
 

"Pemerintah menjamin rapid test, sehingga pemberlakuan karyawan yang kontrak 
kerja itu akan kembali lagi kepada protokol kesehatan sih," jelasnya. 
 

Achmad mengungkap, sebenarnya sejak awal para pengusaha berkomitmen tidak 
melakukan PHK karyawan. 
 

"Jadi gini, kita para pengusaha avoid yang namanya PHK, kita berusaha agara tidak 
melakukan PHK, tapi dalam stimulus pemerintah harus betul betul maksimal seperti 
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relaksasi perbankan, dan ketiga penerapan protokol kesehatan," jelasnya. 
 
Hingga kini, berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal 

yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-
PHK 380.221 pekerja. 
 

Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 pekerja. Terdapat 
34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 465 pemagang yang 
dipulangkan. Adapun total pekerja yang terdampak pandemi covid-19 sebanyak 

1.792.108 pekerja. 
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Sambungan…. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) 

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana 
Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan. 

Penerbitan SE ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak 
pandemi Covid-19 dengan mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada 

untuk mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha, agar kegiatan usahanya 
tetap berjalan dengan baik selama masa pendemi dan juga mencegah penularan 
Covid-19 di perusahaan. 

"Para pengusaha atau kalangan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah 
segera, sistematis dan efektif sebagai tindakan kesiapsiagaan dengan menyusun 
perencanaan keberlangsungan usaha menghadapi pandemi Covid-19," ujarnya 

melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020) 

Adapun tahapan kegiatan untuk keberlangsungan usaha menghadapi pandemi, para 
pengusaha harus mengenali prioritas usaha, identifikasi risiko pandemi, 

merencanakan mitigasi risiko, identifikasi respon dampak pandemi. 

Kemudian, merancang dan mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan 
usaha, mengomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha, dan melakukan 

pengujian perencanaan keberlangsungan usaha. 

"Sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu, 
penyebaran di beberapa wilayah Indonesia terus meningkat. Karena itu, para 

pengusaha antisipasi secara serius dan meningkatkan kewaspadaan terhadap 
pandemi tersebut," katanya. 

Ia menambahkan, untuk menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 di 
tempat kerja perlu dilakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. 

Kemudian memastikan pemakaian alat pelindung diri (APD), melakukan 

pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi 
umum pekerja/buruh dan tamu, membatasi kontak antar pekerja, dan memastikan 
materi tindakan pencegahan penularan Covid-19 ke dalam safety induction. 
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Selain itu lanjut Menaker, dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 di 
tempat diperlukan pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh 
pekerja/buruh tentang Covid-19; mengatur pola kerja, dan mengelompokkan 

pekerja/buruh berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan 
keputusan pemerintah perihal tingkat bencana. 

Apabila ditemukan pekerja yang terindikasi sebagai Orang dalam Pemantauan 

(ODP), Pasien Dalam Pemantuan (PDP), atau kasus konfirmasi positif Covid-19, 
petugas kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi 
dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi diri 

sendiri (self isolation). 

"Terkait hal tersebut, kami minta Gubernur untuk melaksanakan dan menyampaikan 
SE ini kepada bupati, wali kota dan pimpinan perusahaan di wilayah kerja saudara," 

katanya.  
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PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
kepada ratusan karyawannya. Perusahaan mengaku bila bisnisnya terganggu oleh 

pandemi COVID-19. 

Dikutip dari keterbukaan informasi yang dirilis di portal Bursa Efek Indonesia, Rabu 
(3/6/2020), department store alias toko serba ada yang menjual produk gaya hidup 

tersebut mem-PHK 421. Saat ini pihaknya mempekerjakan 5.475 karyawan. Dalam 
keterangan yang dimuat, operasional toserba Ramayana terbatas akibat pandemi 
virus Corona. Hal itu terjadi dalam periode April hingga Mei. 

"Pembatasan operasional hampir di seluruh bisnis department store selama bulan 
April-Mei," demikian keterangan emiten berkode RALS. 

Selain itu ada 2.700 pegawai yang terdampak dengan status seperti pemotongan 
gaji hingga 50%. Imbas pandemi COVID-19, pihak Ramayana memperkirakan 
terjadi penurunan pendapatan 25-50% pada periode yang berakhir 31 Maret-30 

April 2020. Sementara dari sisi laba perusahaan, diperkirakan akan terpangkas 
sebesar 75%. Untuk mengatasi dampak virus Corona, pihaknya meningkatkan 
penjualan secara online melalui berbagai platform yang tersedia, baik website, 

WhatsApp maupun e-commerce. 

Berapa total angka PHK nasional?  

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 27 Mei 2020, 

pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja 
sektor formal yang ter-PHK sebanyak 380.221 pekerja. Sementara, untuk pekerja 
sektor informal yang terdampak terdapat 318.959 pekerja. Selain itu, tercatat 

sebanyak 34.179 calon pekerja migran gagal diberangkatkan serta 465 pekerja 
magang yang dipulangkan. Sehingga, total pekerja yang terdampak pandemi 
COVID-19 sebanyak 1.792.108 pekerja. 

"Ini adalah data yang telah melalui proses cleansing antara Kemnaker dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Data ini sudah diketahui jelas by name by address," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020). 

Jelang penerapan new normal di Indonesia, dirinya pun meminta para pengusaha 
untuk merekrut kembali para pekerja/buruh yang di-PHK dan dirumahkan akibat 
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pandemi COVID-19. Selain guna mengurangi angka pengangguran, langkah ini 
diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja baru. 

Ida menjelaskan, merekrut ulang para pekerja yang kena PHK dan dirumahkan akan 

memberikan keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Selain memiliki keterampilan 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, para pekerja juga memiliki pengalaman 
kerja dan telah mengenal budaya kerja di perusahaan. 

"Sehingga mereka dapat langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu 
mengadakan pelatihan kerja (training) lagi. Ini tentu menguntungkan perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitasnya," ujarnya. 

Terkait penerapan new normal, Ida mengimbau untuk selalu mengutamakan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja/buruh. Menurutnya, industri 
sangat terkait dengan hidup banyak orang, sehingga harus dijalankan sesuai 

protokol kesehatan dan diawasi dengan ketat. 

Pengusaha punya versi sendiri soal angka PHK.  

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja 
Kamdani mengatakan, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK mencapai 6 juta 
orang. Angka ini lebih tinggi dari data pemerintah. 

"Sampai saat ini data yang kami dapatkan dari asosiasi kalau dari Kemenaker 
datanya masih di 2 jutaan. Kalau di tempat kami berdasarkan laporan asosiasi 
sekitar 6 juta yang dirumahkan atau PHK," ujar Shinta dalam sebuah diskusi online, 

Jumat (29/5/2020). 

Sebagian besar pekerja dirumahkan karena pengusaha tak punya cashflow untuk 
melakukan PHK. Shinta merinci beberapa sektor yang karyawannya dirumahkan 

ataupun di PHK seperti tekstil 2,1 juta, transportasi darat 1,4 juta, ritel 400 ribu dan 
lain-lain. 

"Ini kebanyakan dirumahkan, kenapa, karena perusahaan tak punya cashflow untuk 

bisa PHK karyawan," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menuturkan, awalnya ia melihat tidak ada pilihan untuk 
mengendalikan Corona seperti melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

atau lockdown pada daerah zona merah. Namun, belakangan kondisi semakin 
memburuk. 

"Untuk itu kami merasa sekarang sudah waktunya kita sudah harus hidup dengan 
COVID-19, karena kami merasa sampai vaksin ditemukan, tak mungkin 
mengendalikan full," ujarnya. 

"Maksudnya memulai aktivitas ekonomi bagaimana mengontrol pengendalian wabah 
COVID-19 ini," tutupnya.  
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Menjelang penerapan kenormalan baru (new normal) di Indonesia, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta para pengusaha kembali merekrut tenaga 

kerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan 
karena dampak Covid-19. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 27 Mei 2020 terdapat 1,7 

juta pekerja yang terdampak Covid-19. Data ini  sudah melalui proses validasi 
antara Kemnaker dan BP Jamsostek. 

Dari data tersebut, sekitar 1,05 juta pekerja sektor formal yang dirumahkan, dan 

380.221 pekerja formal yang di-PHK. Selain itu, 318.959 pekerja sektor informal 
yang juga terdampak, 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 

465 pemagang yang dipulangkan. 
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Ida berharap, bila perusahaan kembali merekrut pekerja yang di-PHK dan yang 
dirumahkan, angka pengangguran bisa berkurang.  Sementara kesempatan kerja 
baru semakin meluas. 

"Kami harapkan penerapan new normal bisa menggerakkan roda perekonomian, 
sehingga para pekerja yang buruh yang di PHK dan dirumahkan bisa diprioritaskan 
kembali kerja, dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja secara 

ketat," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6). 

Menurut Ida, langkah ini pun bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. 
Pasalnya, pekerja yang sudah dirumahkan tersebut telah memiliki keterampilan, 

pengalaman kerja serta budaya kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Pasar belum pulih 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo) Hariyadi Sukamdani 

memastikan pengusaha akan kembali mempekerjakan karyawan yang dirumahkan. 
Namun, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. 

Dia mengatakan, tenaga kerja yang dipekerjakan kembali tergantung pemulihan 
masing-masing perusahaan atau industri. Pasalnya, saat ini baik pasar di dalam 
negeri dan di luar negeri pun terganggu akibat Covid-19. 

"Penjualan tidak langsung normal, butuh waktu untuk bisa kembali ke kondisi 
normal, jadi pasti akan bertahap," kata Hariyadi kepada KONTAN, Rabu (3/6). 

Dia menandaskan, jumlah PHK relatif minim. Sebagian besar karyawan berstatus 

dirumahkan atau cuti tanpa tanggungan.        
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Program mengenai Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahan 
(SCORE)-International Labour Organization (ILO) Indonesia melakukan survei atas 

dampak Covid-19 terhadap perusahan dan UMKM. Apa hasilnya? 

Manajer Proyek SCORE-International Labour Organization (ILO) Indonesia, Januar 
Rustandie menjelaskan, survei dilakukan terhadap 571 perusahaan pada April 2020. 

"Hasil survei menunjukan kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan 
sebelumnya akibat pandemi, yaitu dua dari tiga perusahan yang disurvei 
menghentikan operasinya baik secara sementara maupun permanen," ucapnya 

lewat diskusi daring, Rabu (3/6/2020). 

Menurutnya, pendapatan perusahaan menurun drastis. Lebih dari seperempat 

perusahaan yang disurvei dilaporkan kehilangan lebih dari setengah pendapatan 
mereka. 

Tiga persen dari perusahaan yang disurvei menghentikan usaha mereka secara 

permanen, dengan perusahaan- perusahaan kecil menanggung beban krisis yang 
lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Pendapatan perusahaan 
anjlok dan 90 persen melaporkan masalah arus kas. 

Sekitar 52% perusahaan kehilangan pendapatan hingga lebih dari 50%. Prioritas 
utama UMKM dalam bantuan pemerintah adalah berfokus pada akses ke keuangan 
dan penangguhan pembayaran, seperti tagihan utilitas, premi jaminan sosial dan 

pajak. 

Sementara, sebanyak 63% perusahaan yang disurvei telah mengurangi jumlah 
pekerja dan lebih banyak perusahaan berencana melakukan hal yang sama. Jutaan 

pekerja Indonesia mengambil cuti atau mengalami pemberhentian kerja sementara. 

"Jumlah pekerjaan yang berisiko terus bertambah akibat perusahaan melakukan 
pengurangan atau menutup kegiatan usaha. Saat ini perusahaan juga melakukan 

berbagai upaya untuk bertahan," ujarnya. 
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Dia menjelaskan sekitar sepertiga usaha mencoba untuk bertahan dengan beralih ke 
usaha daring. Satu dari lima perusahaan melakukan diversifikasi produk guna 
merespons kebutuhan baru seperti masker dan sanitasi. 

Namun, wabah Covid-19 menghambat keberlanjutan usaha mengingat perusahaan 
menghadapi kekurangan pasokan dan material serta kesulitan dalam mengirimkan 
produk jadi. 

Selain itu, seperempat dari perusahan tidak memiliki jumlah pekerja yang memadai 
untuk menjalankan operasi usaha, akibat adanya pembatasan dalam beraktivitas. 
"Belum siap untuk beroperasi kembali mengingat perekonomian tentunya akan 

kembali beroperasi, perlindungan pekerja menjadi hal yang mendesak," jelasnya  
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Akibat pandemi Covid-19, angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sumedang 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Peningkatan ini, disebabkan banyaknya perusahaan yang harus mengeluarkan 

kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemutusan kontrak kerja (PKK). 

Menurut data, saat ini tercatat ada sekitar 2.000 karyawan yang diputus kontrak dan 
68 karyawan lainnya terkena PHK, akibat pandemic Covid-19. 

"Dampak Covid-19 ini memang sangat berpengaruh terhadap angka pengangguran. 
Karyawan yang terkena PHK saja jumlahnya mencapai 68 orang. Belum lagi yang 
diputus kontrak kerjanya hampir 2.000 orang lebih," katanya. 

"Kalau karyawan yang dirumahkan dengan konsekwensi pengurangan gaji itu, 
jumlahnya mencapai 17.000-an orang," ujar Asep. 

Namun di luar itu, Asep juga menginformasikan soal kabar baik untuk warga 

Sumedang. Sebab, Kabupaten Sumedang mendapatkan kuota transmigrasi cukup 
banyak dari pemerintah pusat. 

Selain disetujui, katanya, kuota transmigrasi untuk Kabupaten Sumedang ini 

ternyata diberi penambahan seiring adanya pandemi Covid-19. Maka kuota 
transmigrasi ke Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sumedang, diperkirakan dapat 
menyerap sekitar 1.200 tenaga kerja. 

"Makanya, bagi warga Sumedang yang terdampak Covid-19 bisa turut mendaftarkan 
diri untuk bertransmigrasi ke Kalimantan Tengah," kata Asep.  

Kabar baik lainnya, tambah Asep, sejumlah perusahaan besar di wilayah 
Jabodetabek telah menjalin komunikasi dengan Disnakertrans Sumedang. 

"Mereka membuka lowongan untuk warga Sumedang. Mudah-mudahan, tenaga 

kerja yang terdampak Covid-19 kemarin dapat memanfaatkan peluang itu," ujarnya.  
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar para pengusaha 

mempekerjakan lagi para pekerja yang sebelumnya dirumahkan dan terkena PHK. 
Permintaan Ida tersebut sejalan dengan akan berlakunya kebijakan new normal 
sebagai pengganti PSBB. 

"Kita harapkan penerapan new normal bisa menggerakkan roda perekonomian, 
sehingga para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan bisa diprioritaskan untuk 
kembali bekerja. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja 

secara ketat," ujar Ida melalui keterangan tertulis," Kamis (4/6). 
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Ida menjelaskan, keputusan untuk merekrut kembali pekerja yang sudah 
dirumahkan itu jauh lebih menguntungkan ketimbang para pengusaha harus 
mencari karyawan baru lagi. Hal itu, menurutnya, karena para pekerja ini telah 

memiliki bekal keterampilan serta pengalaman kerja sebelumnya. 

"Sehingga mereka bisa langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu 
mengadakan pelatihan kerja lagi. Ini menguntungkan perusahaan untuk 

meningkatkan produktivitasnya," jelasnya. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020, pekerja sektor 
formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 orang, sementara yang di-PHK 

380.221 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 
pekerja. 

Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 

465 pemagang yang dipulangkan. Secara keseluruhan, pekerja yang terdampak 
pandemi COVID-19 sebanyak 1.792.108 orang.  
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Jelang penerapan new normal (kenormalan baru) di Indonesia, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para pengusaha merekrut kembali 
pekerja/buruh yang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi corona (Covid-19). 

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka penggangguran dan memperluas 
kesempatan kerja baru. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau agar penerapan 
kenormalan baru selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi 
pekerja/buruh. Menurut dia, industri sangat terkait dengan hidup banyak orang, 

sehingga harus dijalankan sesuai protokol kesehatan dan diawasi dengan ketat. 

"Kita harapkan penerapan new normal bisa menggerakkan roda perekonomiam, 
sehingga para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan bisa diprioritaskan untuk 

kembali bekerja, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja 
secara ketat," kata Ida di Jakarta, Kamis (4/6/2020). 

Dia menjelaskan, merekrut ulang para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan 

memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Mereka telah memiliki keterampilan 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memiliki pengalaman kerja, serta 
mengenal budaya kerja di perusahaan. 

"Sehingga mereka dapat langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu 
mengadakan pelatihan kerja (training) lagi. Ini tentu menguntungkan perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitasnya," jelas Menaker. 

Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang 
dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-PHK 

380.221 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 
pekerja. 
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Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 
465 pemagang yang dipulangkan. Total pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 
sebanyak 1.792.108 pekerja. 

"Ini adalah data yang telah melalui proses cleansing antara Kemnaker dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Data ini sudah diketahui jelas by name by address," jelas 
Menaker. 

Menurut Ida, selama ini Kemnaker telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga 
daya beli masyarakat di tengah pandemi. Diantaranya optimalisasi program BLK 
untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, insentif pelatihan berbasis 

kompetensi dan produktivitas sebesar Rp500 ribu per orang. 

"Insentif ini berasal dari refocusing anggaran dan diwujudkan dalam bentuk 
pelatihan di BLK dengan menerapakan protokol kesehatan Covid-19. Program ini 

untuk mengantisipasi pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan namun belum ter-
cover oleh Kartu Pakerja," terang dia. 

Kemnaker juga memiliki program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan pengembangan kewirausahaan melalui program 
Teknologi Tepat Guna (TTG). 

"Ini adalah program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja 
terdampak Covid-19, calon PMI yang gagal berangkat, PMI yang dipulangkan, serta 
pekerja usaha mikro dan kecil," papar Menaker. 

Ida menambahkan, Kemnaker juga mendukung kebijakan program 89, proyek yang 
akan direkomendasikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek senilai 
Rp1.422 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 19 juta tenaga kerja. 

"Sesuai arahan Menko Bidang Perekonomian, proyek PSN 2020-2024 ditargetkan 
dapat menyerap 4 juta tenaga kerja setiap tahunnya atau selama proyek itu 
berjalan, agregatnya bisa mencapai 19 juta orang," pungkasnya. 

Secara rinci, 89 proyek tersebut terdiri dari 15 proyek terkait jalan dan jembatan, 5 
proyek bandara, 5 proyek kawasan industri sebesar, 13 proyek bendungan dan 
irigasi, 1 proyek tanggul laut, 1 program dan 2 proyek smelter proyek penyediaan 

lahan pangan di Kalimantan Tengah, 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, dan 
13 proyek kawasan.  
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Upaya mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru 

jelang penerapan new normal, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta 
para pengusaha merekrut kembali para pekerja yang dirumahkan akibat pandemi 

COVID-19.  

Ida pun menghimbau, industri-industri yang terkait dengan banyak orang perlu 
mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja atau buruh 

sesuai protokol kesehatan dan diawasi dengan ketat.  

Ida menjelaskan, merekrut ulang para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan 
memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha. 

Mereka telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 
memiliki pengalaman kerja, serta mengenal budaya kerja di perusahaan. 

"Sehingga mereka dapat langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu 

mengadakan pelatihan kerja (training) lagi. Ini tentu menguntungkan perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitasnya," ungkap Menaker. 

Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang 

dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-PHK 
380.221 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 
pekerja. 

Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 
465 pemagang yang dipulangkan. Total pekerja yang terdampak pandemi Virus 

Corona sebanyak 1.792.108 pekerja. 

"Ini adalah data yang telah melalui proses cleansing antara Kemnaker dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Data ini sudah diketahui jelas by name by address," katanya. 

Menurutnya, selama ini Kemnaker telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga 
daya beli masyarakat di tengah pandemi. 
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Di antaranya optimalisasi program BLK untuk penanganan dampak pandemi Virus 
Corona; dan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas sebesar Rp 
500 ribu per orang. 

"Insentif ini berasal dari refocusing anggaran dan diwujudkan dalam bentuk 
pelatihan di BLK dengan menerapakan protokol kesehatan COVID-19. Program ini 
untuk mengantisipasi pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan namun belum ter-

cover oleh Kartu Pakerja," tutur Ida Fauziyah. 

Kemnaker juga memiliki program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan pengembangan kewirausahaan melalui program 

Teknologi Tepat Guna (TTG). 

"Ini adalah program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja 
terdampak COVID-19, calon PMI yang gagal berangkat, PMI yang dipulangkan, 

serta pekerja usaha mikro dan kecil," lanjutnya. 

Ida menambahkan, Kemnaker juga mendukung kebijakan program 89, proyek yang 

akan direkomendasikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Proyek senilai Rp 1.422 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 19 juta 
tenaga kerja. 

"Sesuai arahan Menko Bidang Perekonomian, proyek PSN 2020-2024 ditargetkan 
dapat menyerap 4 juta tenaga kerja setiap tahunnya atau selama proyek itu 
berjalan, agregatnya bisa mencapai 19 juta orang," katanya. 

Secara rinci, 89 proyek tersebut terdiri dari 15 proyek terkait jalan dan jembatan, 5 
proyek bandara, 5 proyek kawasan industri sebesar, 13 proyek bendungan dan 
irigasi, 1 proyek tanggul laut, 1 program dan 2 proyek smelter proyek penyediaan 

lahan pangan di Kalimantan Tengah, 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, dan 
13 proyek kawasan.  
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Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa Tengah, 
Endro Dwi Cahyono menyatakan, Taiwan dan Hongkong sudah memberikan sinyal 
untuk Indonesia dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan dua 

negara tersebut, termasuk Singapura sudah menyiapkan anggaran dan mekanisme 
protokol kesehatan untuk pekerja migran asal Indonesia. 

"Meski begitu, kita menunggu kondisi di Indonesia lebih baik dan aba-aba dari 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. Ada tanda-tanda akhir 
bulan Juni [2020] dibuka kembali untuk beberapa negara yang tidak menutup, 

sementara ini ada Hongkong dan Taiwan," kata Ednro, Kamis (4/6). 

Terlebih, menanti kepastian dicabutnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 
151 Tahun 2020, tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran 

Indonesia ke luar negeri. Alhasil dari keputusan ini, lebih dari 30.000 tenaga migran 
batal berangkat ke negara tujuan. Padahal saat itu, banyak pekerja yang sudah 
mengantongi visa kerja. 

"Berdasarkan keputusan tersebut, TKI diberhentikan pada pertengahan bulan 
Maret," imbuhnya. 

Pihaknya pun mengaku, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

RI maupun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk 
menyiapkan protokol kesehatan bagi pekerja migran untuk mengantisipasi sebaran 
Covid-19. 

"Jangan sampai pembukaan ini nantinya malah menimbulkan masalah baru, melalui 
pemunculan klaster-klaster baru," pesannya. 

Endro turut mengapresiasi negara-negara penempatan buruh migran itu. 

Mengingat, meski persoalan pagebluk di Indonesia belum mereda, tetapi negara-
negara tersebut berkomitmen untuk mengimplementasi protokol kesehatan 

setibanya para pekerja tiba di negara tujuan. 

"Negara-negara itu terus berkomunikasi dengan kami dan berharap agar pekerja 
migran bisa segera diberangkatkan. Protokolo kesehatan, termasuk karantina dua 

pekan dan biaya ditanggung sejak para pekerja migran mendarat," tuturnya.  
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur telah 
membuat skema peta penyebaran COVID-19 di kawasan industri. Ada sejumlah 

kawasan industri atau pabrik yang terpantau merah atau ditemui banyak kasus 
COVID-19. 

"Peta itu adalah hasil penggabungan peta sebaran COVID-19 termutakhir dengan 

peta sebaran perusahaan atau industri," ujar Kepala Disnakertrans Jatim Himawan 
Estu Bagijo di Surabaya, Kamis (4/6/2020). 
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Himawan menyebut pemetaan ini penting karena ada beberapa pabrik yang dinilai 
sebagai zona merah. Misalnya pabrik di kawasan Rungkut Industri, Surabaya, yang 
beberapa waktu lalu ditemui ada klaster penularan COVID-19 dari pabrik rokok. 

Kecamatan ini pun dipetakan berwarna merah tua atau cukup berbahaya. 

Tak hanya itu, Himawan menyebut wilayah yang juga berwarna merah tua adalah di 
Gubeng Surabaya, Wonokromo, Krembangan, Sawahan, dan Tambaksari. 

Selain di Surabaya, Himawan menyebut pihaknya juga memetakan wilayah industri 
yang masuk zona merah di Sidoarjo. Misalnya di Kecamatan Waru, Taman, Sidoarjo 
Kota, dan Candi. 

Tak hanya itu, wilayah industri di Gresik juga dipetakan. Hasilnya wilayah zona 
merah ada di Kecamatan Gresik Kota, Menganti, dan Driyorejo. 

Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, zona merah industri ada di Kecamatan Kemlagi, 

Jetis, Mojosari, dan Pungging. Di Kabupaten Pasuruan, wilayah berlabel merah ada 
di Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, dan Pandaan. 

Himawan menyebut peta ini akan diserahkan ke Korem untuk dilakukan 
pengawasan. Terlebih, sejumlah daerah kini tengah menyiapkan protokol 
pencegahan COVID-19 di era new normal. 

"Peta ini akan kami serahkan kepada Korem. Karena Korem yang akan 
melaksanakan pendisiplinan," kata Himawan. 

Nantinya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh disnakertrans provinsi atau 

kabupaten dan kota saja. Namun juga melibatkan korem. 

"Dengan peta ini Korem akan lebih mudah melihat mana saja perusahaan yang ada 
di wilayah berbahaya COVID-19 untuk dicermati penerapan protokol kesehatannya," 

imbuhnya. 

Sebelum menyerahkan peta, Himawan juga berencana menerjunkan tim pengawas 
ketenagakerjaan ke berbagai wilayah perusahaan. Dia menyebut para pengawas ini 

akan mencocokkan fakta lapangan dengan peta yang ada selama 2-10 Juni. 

"Kami matching-kan supaya metodologi ke lapangan lebih jelas. Wilayah mana yang 
harus diwaspadai dan dicermati," pungkas Himawan.  
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Seorang warga asal Kampung Lebakgede, Desa /Kecamatan Gununghalu, 
Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial R (38) bernasib nahas. 

R yang berniat bekerja di luar negeri di Dubai Uni Emirat Arab menjadi korban 

pemerkosaan. 

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri, 
Disnakertrans KBB, Sutrisno. 

Cerita R berawal saat dirinya pergi ke Dubai secara ilegal tanpa prosedur resmi 
bekerja menjadi pembantu rumah tangga dua tahun yang lalu. 

Baru dua bulan bekerja, R tak betah lalu kabur di rumah majikannya dan kala itu ia 

tinggal di penampungan agen. 

Lalu R kembali bekerja dan setiap hari diantar jemput oleh warga Pakistan dari 

tempat agen rumah majikan yang baru. 

Suatu hari sopir yang diketahui berinisial AL memberikan minum kepada R dan tak 
sadarkan diri. 

Saat itu R diperkosa AL dan lalu hamil. 
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R pun meminta pertanggungjawaban kepada AL namun tak mau tanggungjawab, 
lalu AL dideportasi dipulangkan ke negaranya Pakistan. 

R pun akhirnya diketahui aparat setempat. Sesaui aturan disana R dihukum karena 

tidak memperkenankan wanita hamil di luar nikah atau tidak ada suaminya. 

Lalu R dihukum dan dipenjara tiga bulan lamanya, saat didalam penjara R 
melahirkan buah hatinya itu dari hubungan bersama AL. 

Lalu setelah bebas R lalu dideportasi pulang ke Indonesia. Saat diserahkan ke KBRI, 
R didakwa melanggar dokumen keimigrasian dan asusila dan di-blacklist tidak boleh 
masuk lagi ke Dubai. 

Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri, Disnakertrans KBB, 
Sutrisno mengatakan pihaknya atas seizin bupati dan kepala Disnakertrans KBB 
telah menjemput langsung R dan bayinya yang berada di UPT Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang. Kini yang bersangkutan sudah 
dikembalikan ke keluarganya di Gununghalu. 

"Jadi R ini sudah mendarat di Indonesia Jumat (29/5/2020) jam tiga pagi lalu 
diboyong dan tinggal di shelter UPT BP2MI Serang. Yang bersangkutan berangkat 
secara ilegal karena tidak terdata di Disnakertrans KBB, tapi kami tetap 

bertanggungjawab dan bantu untuk kepulangannya," ujar Sutrisno kepada Tribun 
Jabar melalui sambungan telepon Kamis (4/5/2020). 

Sutrisno mengatakan dinegara R bekerja sedang memberlakukan lockdown akibat 

COVID-19, namun usai menjalani tes rapid bisa dipulangkan. 

R pun diperiksa lagi di Puskesmas Gununghalu, namun suhu tubuhnya normal dan 
tidak menunjukkan reaktif Covid-19. 

Akan tetapi, pihaknya pun meminta untuk untuk karantina selama 14 hari ke depan 
statusnya adalah orang dalam pemantauan dan diminta untuk tidak berpergian 
dulu. 

"Berkaca dari kejadian ini kami ingatkan jangan jadi pekerja migran ilegal, karena 
kalau terjadi sesuatu kami sulit untuk menuntut hak-haknya. Apalagi masih 
diberlakukan moratorium ke-19 negara di timur tengah untuk pengiriman TKI," 

ungkapnya.  
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Balai Besar Pengembanan Latihan Kerja (BBPLK) Serang Balai Latihan Kerja (BLK) 
Samarinda Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan bantuan berupa 
Alat Pelindung Diri (APD) kepada kepada Wali Kota Serang, selaku ketua Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Serang. 

"Bantuan ini diharapkan membantu percepatan penanganan dan pencegahan 
penyebaran Covid-19 di Kota Serang," ujar Agung Nur Rohmat, dalam keterangan 

Biro Humas Kemnaker di Jakarta. 

Bantuan berupa  1000 masker, 200 baju hazmat, 500 face shield  dan 8 unit 

wastafel portabel diserahkan oleh Kepala BBPLK Serang kepada Wali Kota Serang, 
Syafrudin di Serang, Banteng, Kamis (4/6/2020). 

Agung mengatakan, bantuan APD diberikan sebagai bentuk dukungan BBPLK 

Serang kepada pemerintahan kota Serang untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 dan 
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tenaga medis yang merupakan garda terdepan di RSUD maupun klinik di seputar 
Serang untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

"Kegiatan bantuan APD ini diberikan sebagai upaya mempercepat pengurangan 

penyebaran Covid-19 dan persiapan memasuki era new normal. Semoga bantuan 
APD ini bermanfaat bagi masyarakat di kota Serang," kata Agung, didampingi 
Kadisnakertrans Serang, Ahmad Benbela. 

Agung menambahkan, bantuan APD ini merupakan karya dari peserta pelatihan 
BBPLK Serang yang berasal dari masyarakat yang terkena pemutusan hubungan 
kerja (PHK), dirumahkan dan UMKM  yang tidak lagi beraktivitas akibat Covid-19. 

BBPLK Serang direncanakan akan kembali menyalurkan bantuan ke pemerintah 
kabupaten/kota di Provinsi Banten secara bertahap. 

Sebelumnya, BBPLK serang memberikan bantuan ke BPBD Kabupaten Serang 

berupa 8 unit wastafel portable, 1000 masker, 200 APD dan 500 fice sheild. Bantuan 
di terima langsung Kepala BPPD Serang, Nana Sukmana Kusuma, SE, MM. 

Dalam kesempatan tersebut, BBPLK Serang juga menawarkan program dan kerja 
sama masyarakat Kabupaten/Kota Serang yang terdampak Covid-19, baik pekerja 
yang dirumahkan atau ter-PHK untuk mengikuti pelatihan pembuatan masker, APD  

pada kejuruan menjahit, pelatihan pembuatan wastafel pada kejuruan Las, dan 
pelatihan pembuatan face sheild pada aneka kejuruan.   
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Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pembelajaran dan 
semua pelaku usaha, soal pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3), khususnya bidang kesehatan kerja secara efektif dan efisien di semua tempat 
kerja. Pelaku usaha berkolaborasi diajak untuk terus mempromosikan dan 
menerapkan protokol K3 di tempat kerja masing-masing, agar terus produktif 

beraktivitas ekonomi secara aman dan sehat. 

"Kolaborasi agar upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-
19 dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan peran dan kerja sama serta 

kolaborasi berbagai pemangku kepentingan/Stakeholders K3 terkait," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), kata Ida Fauziyah, saat menjadi keynote speech Web 

Seminar (Webinar) Gaul Online Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 
(GO-DK3N) bertema "K3 Kunci Penting Keberlangsungan Usaha dan Perlindungan 
Pekerja/Buruh di Era New Normal", di Jakarta, Kamis (4/6/2020). 

Ia menambahkan, K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan 
perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-
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19. Namun apabila syarat-syarat K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan menerapkan budaya K3 serta melaksanakan 
standar dan protokol pencegahan, maka tempat kerja akan terhindar dari 

penyebaran Covid-19. 

Hingga saat ini, kata Menaker, pemerintah telah melakukan berbagai upaya 
pencegahan Covid-19 di perusahaan; perencanaan keberlangsungan usaha; aman 

kembali bekerja dengan pencegahan Covid-19; perlindungan pekerja dalam 
pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus covid-19 akibat kerja; 
peningkatan pembinaan pengawasan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19; 

dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder K3 (DK3N, Lembaga K3, 
Universitas, ILO, BP Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, SP/SB). 

"Kemnaker juga sudah menyusun protokol tentang rencana keberlangsungan usaha 

dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 
di perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja dan keberlangsungan usaha pada era The New Normal nanti, " 
katanya. 

Melalui kebijakan tersebut, Ida minta perusahaan untuk menyusun tujuh 

perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi dan memastikan 
pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. 

Ketujuh perencanaan tersebut meliputi mengenali prioritas usaha; identifikasi risiko 

pendemi; merencanakan mitigasi risiko; identifikasi respons dampak pandemi; 
merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha; 
mengkomunikasikan rencana keberlangsungan usaha; dan pengujian rencana 

keberlangsungan usaha. 

Ida menegaskan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di 
tempat kerja dan perencanaan keberlangsungan usaha, pengawas ketenagakerjaan 

akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 ,baik 
secara daring (Online) atau kunjungan secara langsung melalui cara-cara yang 
aman dan sehat dengan mengedapankan protokol K3 bagi pengawas 

ketenagakerjaan. 

"Pengembangan mekanisme dan sistem kerja yang aman dan sehat bagi pengawas 

ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas mampu mencegah penyebaran Covid-19 
sangat diperlukan. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 secara 
daring dilakukan dengan tanpa mengurangi fungsi kehadiran negara dalam 

melindungi pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha," katanya.   
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R (38), tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), 
mengalami kisah tragis saat bekerja di luar negeri. Bukannya mendapatkan 
kesejahteraan saat bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), ia malah menjadi 

korban perkosaan hingga hamil. 

Warga Gununghalu ini sempat menjalani penahanan. Bahkan ia melahirkan anak 
perempuannya di penjara. 

Pemkab Bandung Barat membenarkan kejadian memilukan yang menimpa pekerja 
migran Indonesia (PMI) tersebut. "Betul, kejadiannya demikian," ucap Kepala Seksi 
Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) KBB Sutrisno, Kamis (4/6/2020). 

"Kami dapat informasi ada PMI asal KBB yang jadi korban pemerkosaan di Dubai 
sampai akhirnya melahirkan seorang anak," dia menambahkan. 

Menurut Sutrisno, R berangkat ke Dubai secara ilegal dua tahun lalu untuk bekerja 
sebagai asisten rumah tangga. Baru bekerja dua bulan, R tidak betah. Ia kabur dari 
rumah majikannya dan tinggal di penampungan agen yang memberangkatkannya. 

Kemudian ia kembali bekerja dan setiap hari diantar jemput oleh sopir, inisial AL, 
warga Pakistan, ke rumah majikannya yang baru. Suatu hari sopir tersebut 
memberinya minuman hingga R tidak sadarkan diri. 

Saat itulah R diperkosa oleh AL hingga hamil. Upaya meminta pertanggungjawaban 
kepada AL tidak digubris. R mengadukan hal tersebut kepada agennya. 

"Informasinya, AL dideportasi ke negara asalnya. Tapi korban (R) tetap harus 
bekerja. Suatu hari aparat hukum dapat kabar R hamil, tapi tidak ada suaminya. 
Akhirnya R diadili, karena di sana tidak boleh wanita hamil tanpa nikah dan tanpa 

suami. R dipenjara tiga bulan dan melahirkan di penjara," tutur Sutrisno. 

Selama masa penahanan, R diberi kesempatan menyusui anaknya. Setelah bebas, R 
dideportasi ke Indonesia. Sewaktu diserahkan ke KBRI, R didakwa melanggar 

dokumen keimigrasian dan asusila. Ia masuk daftar hitam dan dilarang masuk 
kembali ke Dubai. 
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Atas izin dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, pihak Disnakertrans 
menjemput R dan bayinya yang berada di UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Serang, Banten, akhir Mei 2020. Kini R sudah kembali berkumpul 

bersama keluarganya di Gununghalu. 

"Bersangkutan berangkat secara ilegal karena tidak terdata di Disnakertrans KBB. 
Tapi kami tetap bertanggung jawab dan bantu untuk kepulangannya," tutur 

Sutrisno. 

Lantaran saat ini masa pandemi virus Corona atau COVID-19, R diharuskan 
menjalani rapid test guna mengetahui kondisinya. Dia sempat diperiksa di 

Puskesmas Gununghalu, suhu tubuhnya normal dan tidak menunjukkan reaktif 
COVID-19. 

"Tapi selama 14 hari ke depan statusnya adalah orang dalam pemantauan dan 

diminta tidak bepergian dulu," ucap Sutrisno. 

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Disnakertrans KBB mengingatkan PMI agar 

berangkat secara resmi. Sebab, Sutrisno menegaskan, pendataan dan jaminan 
keselamatan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  
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Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 

(BBPLK) Serang memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada Wali 
Kota Serang, Syafrudin. Bantuan berupa 1.000 masker, 200 baju hazmat, 500 face 
shield dan 8 unit wastafel portable diserahkan oleh Kepala BBPLK Serang, Agung 

Nurohmat. 

"Bantuan ini diharapkan membantu percepatan penanganan dan pencegahan 
penyebaran COVID-19 di Kota Serang, " ujar Agung dalam keterangan tertulis, 

Kamis (4/5/2020). 

Ia mengatakan bantuan APD diberikan sebagai bentuk dukungan BBPLK Serang 
kepada pemerintahan kota Serang untuk Tim Gugus Tugas COVID-19 dan tenaga 

medis yang merupakan garda terdepan di RSUD maupun Klinik di sekitar Serang 
untuk mencegah penyebaran COVID-19. 
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"Kegiatan bantuan APD ini diberikan sebagai upaya mempercepat pengurangan 
penyebaran COVID-19 dan persiapan memasuki era new normal. Semoga bantuan 
APD ini bermanfaat bagi masyarakat di Kota Serang," katanya. 

Agung menambahkan bantuan APD ini merupakan karya dari peserta pelatihan 
BBPLK Serang yang berasal dari masyarakat yang ter-PHK, dirumahkan dan UMKM 
yang tidak lagi beraktivitas akibat COVID-19. BBPLK Serang berencana akan kembali 

menyalurkan bantuan ke pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten secara 
bertahap. 

Sebelumnya BBPLK Serang memberikan bantuan ke BPBD Kabupaten Serang berupa 

8 unit wastafel portable, 1.000 masker, 200 APD dan 500 face shield. Saat itu, 
bantuan diterima langsung oleh Kepala BPPD Serang, Nana Sukmana Kusuma. 

Dalam kesempatan tersebut, BBPLK Serang juga menawarkan program dan kerja 

sama masyarakat Kabupaten/Kota Serang yang terdampak COVID-19 baik pekerja 
yang dirumahkan atau ter-PHK untuk mengikuti pelatihan pembuatan masker, APD 

pada kejuruan menjahit, pelatihan pembuatan wastafel pada kejuruan las, dan 
pelatihan pembuatan face shield pada aneka kejuruan.  
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Dalam rangka pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda memberikan bantuan 
berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada Wali Kota Bontang (Kalimantan Timur). 

Bantuan berupa 200 baju hazmat, 1200 masker dan 5 unit wastafel portable 

diserahkan oleh Kepala BLK Samarinda, Andri Susila kepada Wali Kota Bontang Neni 
Moeraeni di rumah jabatan Wali Kota Bontang, di Jalan Awang Long Bontang, 
Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (2/6). 

Andri Susila mengatakan bantuan APD diberikan sebagai bentuk dukungan BLK 
Samarinda kepada pemerintahan kota Bontang untuk Tim Gugus Tugas Covid 19 
dan tenaga medis yang merupakan garda terdepan di RSUD maupun Klinik di 

seputar Bontang untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

"Bantuan APD ini diberikan sebagai upaya mempercepat pengurangan penyebaran 
Covid-19 dan persiapan memasuki era new normal. Semoga bantuan APD ini 
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bermanfaat bagi masyarakat di kota Bontang," kata Andri dalam keterangan Biro 
Humas Kemnaker di Jakarta. 

Sementara Neni Moerani memberikan apresiasi kepada BLK Samarinda atas bantuan 

APD yang diberikan. Hingga kini pihaknya selalu membuka kesempatan masyarakat 
luas yang ingin berpartisipasi membantu tenaga medis di Rumah Sakit dan Klinik di 
seputar Bontang. 

"Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kontribusi berupa APD ini," ujar Neni 
didampingi Kadisnakertrans Kota Bontang, Ahmad Aznem.  
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua pelaku usaha 
berkolaborasi untuk terus mempromosikan dan menerapkan protokol Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja masing-masing. 

K3 perlu diterapkan di masa pandemi Covid-19 agar tetap bisa produktif beraktivitas 

ekonomi secara aman dan sehat. 

"Masa pandemi Covid-19 merupakan momentum pembelajaran bagi pengusaha dan 
semua pelaku usaha akan pentingnya penerapan K3 khususnya bidang kesehatan 

kerja secara efektif dan efisien di semua tempat kerja," ujar Ida Fauziyah dalam 
webinar GO-DK3N, Kamis (4/6/2020). 

Ida mengatakan kolobaroasi juga dibutuhkan agar upaya pencegahan dan 

penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik. 
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"Diperlukan peran dan kerja sama serta kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan/Stakeholders K3 terkait," kata Ida Fauziyah 

Ida Fauziyah mengatakan K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan 

perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-
19. 

Bila syarat-syarat K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan menerapkan budaya K3 serta melaksanakan standar dan protokol pencegahan, 
maka diharapkan tempat kerja akan terhindar dari penyebaran Covid-19. 

Kemnaker juga sudah menyusun protokol tentang rencana keberlangsungan usaha 

dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 
di perusahaan. 

"Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan 

keberlangsungan usaha pada era The New Normal yang akan segera dimulai," ujar 
Ida. 

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan diminta untuk menyusun tujuh perencanaan 
keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi dan juga memastikan 
pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. 

Ketujuh perencanaan tersebut meliputi mengenali prioritas usaha; identifikasi resiko 
pendemi; merencanakan mitigasi risiko; identifikasi respon dampak pandemi; 
merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha; 

mengkomunikasikan rencana keberlangsungan usaha; dan pengujian rencana 
keberlangsungan usaha. 

Baca: Wamendes Sebut Kasus Corona di Desa Hanya 3 Persen 

"Pengembangan mekanisme dan sistem kerja yang aman dan sehat bagi pengawas 
ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas mampu mencegah penyebaran Covid-19 
sangat diperlukan," ujarnya. 

Pengawas Ketenagakerjaan akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan K3 baik secara daring (Online) atau kunjungan secara 
langsung melalui cara-cara yang aman dan sehat dengan mengedapankan protokol 

K3 bagi Pengawas Ketenagakerjaan. 

"Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 secara daring dilakukan 

dengan tanpa mengurangi fungsi kehadiran negara dalam melindungi pekerja/buruh 
dan keberlangsungan usaha," katanya. 

Mengenal New Normal Beserta Panduan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja 

Berikut penjelasan mengenai new normal, beserta panduan pencegahan Covid-19 di 
tempat kerja. 
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Istilah new normal kini sudah tak asing didengar oleh masyakat. 

Menurut Psikolog Yuli Budirahayu ketika dihubungi oleh Tribunnews, new normal 
adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan 

menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 
penularan Covid-19. 

Jika new normal diterapkan maka seseorang nantinya akan mengadopsi perilaku 

hidup berbeda agar menekan risiko penularan virus. 

Baca: Butuh Solidaritas dan Kepatuhan Warga untuk Hadapi new normal Pandemi 
Covid-19 

Baca: Bersiap untuk New Normal, Kemenpora Susun Protokol Untuk Olahraga 
Indonesia 

"Ya melakukan perilaku hidup berbeda dari biasanya, seperti bekerja tetapi dari 

rumah (work from home), saat keluar rumah menggunakan masker, selalu mencuci 
tangan menggunakan sabun dan lain sebagainya," kata Yuli. 

Kehidupan yang dijalani masyarakat akan berubah, entah itu dari berbagai aspek 
baik ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan psikologisnya. 

"Sebelumnya, masyarakat perlu diberikan psikoedukasi atau pemahaman mengenai 

pengertian hal tersebut agar bisa menambah wawasan mereka," ungkap Yuli. 

Hal tersebut bertujuan apabila diterapkan di masyarakat, mereka lebih bisa 
menerima dan menjalani aktivitas seperti biasa. 

"Masyarakat jadi tidak mudah panik dan stress karena harus melakukan aktivitas 
seperti biasa (normal) meski dengan menggunakan tatanan atau aturan yang baru 
jika pada akhirnya hal tersebut diterapkan," lanjutnya. 

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 
bahwa Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal). 

Menurut Jokowi, masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan 

Covid-19 karena virus itu tidak akan hilang. 

"Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri (dengan 
bahaya Covid-19). Kita lawan Covid-19 dengan kedepankan dan mewajibkan 

protokol kesehatan ketat," kata Jokowi. 

Salah satu ketentuan dalam new normal adalah perusahaan wajib menerapkan 

physical distancing dengan jarak antar-karyawan selama bekerja di lokasi kerja, baik 
kantor maupun industri, minimal 1 meter. 

"Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja 

minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, 
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pengaturan kursi saat di kantin, dll)," bunyi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/MENKES/328/2020. 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan 
bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. 

Namun, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda 

perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang 
lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti. 

Berikut panduan pencegahan Covid-19 di tempat kerja dikutip dari 

sehatnegeriku.kemkes.go.id: 

Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19 

Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan 

informasi tentang COVID19 di wilayahnya. 

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, 

bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan 
Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja. 

Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja 

melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau 
batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh 
petugas kesehatan. 

Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. 

Pengaturan bekerja dari rumah (work from home). 

Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan 

pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. 

Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung : 

Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan 

thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 
untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit 
Covid-19. 

Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan 
pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan 

sistem kekebalan/imunitas tubuh. 

Untuk pekerja shift : 



 

Page 69 of 80. 

Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga 
pagi hari) 

Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 

tahun. 

Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan 
selama di tempat kerja. 

Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-
buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya 
untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja 

dapat diberikan suplemen vitamin C. 

Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, 

Higiene dan sanitasi lingkungan kerja 

Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 
secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam 

sekali).Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang 
digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya. 

Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC. 

Sarana cuci tangan 

Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). 

Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan 

Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar. 

Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-

tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll) 

Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja 
minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, 

pengaturan kursi saat di kantin, dll). 

Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup 
Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut: 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di 
tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan 

orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan 
terkontaminasi. 
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Etika batuk Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan 
atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, 
buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun 

dan air mengalir setelahnya. 

Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran 
berjemur matahari saat jam istirahat. 

Makan makanan dengan gizi seimbang 

Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan 
lain lain. 

Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19 

Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar 
memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga 

pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan 
preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi 

kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar. 

Materi edukasi yang dapat diberikan: 

Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya 

Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala 
timbul. 

Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk 

Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan 

Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah 
dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu 

masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang 
disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala 
untuk mengingatkan. 

Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id. 

"Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan 
dampak pandemi Covid-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, 

dimana terdapat potensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu 
lokasi," kata Menkes Terawan.  
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Seorang tenaga kerja asing yang meninggal di Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada 
Ahad (31/5), dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil uji usap yang hasilnya 

diketahui Kamis (4/6). 

"Seorang lelaki usia 43 tahun TKA perusahaan di kawasan Industri Cammo Batam 
Centre merupakan kasus baru Covid-19 nomor 154 Kota Batam," kata Ketua Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam Muhammad Rudi, Kamis (4/6). 
Yang bersangkutan merupakan warga negara Malaysia. 

Rudi menyatakan pasien itu meninggal dunia di rumahnya pada Minggu (31/5), 

sekitar pukul 07.15 WIB usai telepon video dengan istrinya di Singapura. Tim Gugus 
Tugas Penanganan Covid-19 Puskesmas Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota yang 
mendapat laporan itu, kemudian mengevakuasi jenazah ke RS Bhayangkara dan 

dilakukan tes usap. 

"Menurut keterangan dari rekannya, yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit 

jantung dan hipertensi," kata pria yang juga wali kota Batam dalam keterangan 
tertulisnya. 

Saat ini, jenazah masih ditempatkan di kamar jenazah RS Bhayangkara Batam 

menunggu konfirmasi pihak keluarga dan kedutaan negara yang bersangkutan. 

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi 
menyatakan pihaknya telah melakukan uji swab terhadap tujuh orang yang tinggal 

serumah dengan pasien meninggal tersebut dan masih menunggu hasilnya. "Besok 
bergerak ke PT-nya," kata dia. 

Hingga Kamis, tercatat 154 warga positif Covid-19 di Batam, 48 di antaranya 

sembuh, 12 meninggal, dan lainnya masih dalam perawatan di sejumlah rumah 
sakit rujukan pemerintah dan swasta di daerah itu.  
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Peningkatan tenaga ahli protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjelang 
'normal baru' akan ditingkatkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Kemnaker akan dibantu BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraannya. 

"Terkait peningkatan ahli k3 yang langsung mengawasi perusahaan yang 
menyelenggarakan akan dibantu oleh bpjs penyelenggaraannya," ujar Menaker Ida 

Fauziyah dalam webinar GO-DK3N, Kamis (4/6/2020). 

Walaupun tidak semua penyelenggaraan pengawasan K3 di perusahaan dilakukan 
bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ida menegaskan peningkatan 

pengawasan K3 tetap harus dilakukan di masa pandemi Covid-19. 

"Prinsipnya upgrade kapasitas pengawasan K3 harus dilakukan. Baik itu bentuknya 

kerjasama dengan BPJS maupun dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan," 
tegasnya. 

Menurut Ida Fauziyah, masa pandemi Covid-19 merupakan momentum 

pembelajaran bagi pengusaha dan semua pelaku usaha, tentang pentingnya 
penerapan K3. 
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Khususnya bidang kesehatan kerja agar dilakukan secara efektif dan efisien di 
semua tempat kerja. 

"Kolobaroasi bertujuan agar upaya pencegahan dan penanggulangan dampak 

pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan peran dan kerja 
sama serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan/Stakeholders K3 terkait," 
lanjutnya. 

Menaker mengatakan K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan 
perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-
19. 

Jika syarat-syarat K3 dilaksanakan sesuai standar dan protokol pencegahan, maka 
diharapkan tempat kerja akan terhindar dari penyebaran Covid-19. 

Maka dari itu pengawasan dan peningkatkan kapasitas para ahli K3 sangat 

diperlukan. 

"Prinsipnya harus ada dan diadakan (upgrade tnaga ahli K3). Tentu saja karena 

pendemi covid ini harus disesuaikan," ujarnya. 

Ida mengatakan, pandemi memaksa semuan untuk menyesuaikan model-model 
pelatihan kerja. 

Kemnaker akan menyesuaikan model pelatihan kerja tersebut dengan 
mengkombinasikan antara pelatihan yang dilakukan secara tatap muka (offline), 
maupun secara daring (online). 

"Kalau dulu lebih banyak dilakukan secara offline, maka kondisi ini memaksa kita 
untuk menggabungkan training / pelatihan antara offline  dan online, termaksud 
mengupgrade kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang ahli k3," ujarnya 

"Direktorat jenderal pengawasan sedang mempersiapkan, prinsipnya ini harus 
dilakukan ," tutup Ida.  



 

Page 74 of 80. 

Title PEMBAHASAN RUU CIPTAKER LANJUT, BALEG INGIN BUKTIKAN MANFAAT REGULASI 

Media Name antaranews.com 

Pub. Date 04 Juni 2020 

Page/URL 
https://www.antaranews.com/berita/1534764/pembahasan-ruu-ciptaker-lanj ut-baleg-
ingin-buktikan-manfaat-regulasi 

Media Type Pers Online 

Sentiment Positive 

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan 
pembahasan RUU Cipta Kerja di klaster UMKM ditargetkan segera selesai dan akan 
terus ditayangkan secara terbuka agar publik mengetahui manfaatnya. 

"Pembahasan pada masa reses ini sudah seizin pimpinan, ini juga sesuai dengan 
peraturan perundangan, dan pembahasan di panja ini sangat terbuka. Bisa diakses 

semua publik," kata Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Kamis. 

Baleg, kata Baidowi, ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU 
Ciptaker justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas untuk 

mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. 

RUU Ciptaker tak hanya soal ketenagakerjaan, lanjut dia, yang selama ini selalu 
mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. 

"Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya, UMKM itu 
harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu 
izin, tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," kata politikus Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

Selain itu, kata dia, persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian 
dengan memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. 

Tak hanya itu, Baidowi mengatakan bahwa perdebatan yang konstruktif juga terjadi 
saat pembahasan soal data tunggal UMKM. 

"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa, ini penting sekali supaya 

jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif," 
ujarnya. 

Menurut dia, Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker 

bisa diselesaikan sesegera mungkin. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perkoperasian nomor 130---148 yang diputuskan 

ditunda, kata dia, akan dibahas kembali dalam rapat kerja lanjutan. 

"Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya, diusahakan secepat 
mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan ya," pungkas Baidowi.  
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DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah 
terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Ruang 
Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (4/6). 

Dalam Rapat tersebut, DPD RI meminta pemerintah untuk dapat memberikan 
jaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendapatkan 
ruang berusaha. Termasuk memberikan alokasi khusus dari APBN (mandatory 

spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM. 

DPD RI ingin hal tersebut dinormakan ke dalam RUU Cipta Kerja yang diusulkan 
pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, yang mewakili 

DPD RI bersama Wakil Ketua PPUU DPD RI Asyera Respati A Wulandero dalam 
rapat tersebut, mandatory spending merupakan alokasi khusus dari APBN untuk 
mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM. 

Menurutnya, dengan adanya mandatory spending ini, UMKM-UMKM di daerah dapat 
memiliki ruang usaha dan tumbuh menjadi salah satu pilar perekonomian di daerah 
ataupun di skala nasional. 

"Salah satu cara agar UMKM mendapatkan jaminan dalam ruang usaha adalah 
melalui mandatory spending. Pemerintah perlu memberikan mandatory spending 
untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana mandatory spending 

yang ditetapkan untuk bidang kesehatan dan pendidikan," ucapnya. 

Menurut Novita, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun 2017, 

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena 
UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku 
usaha di Indonesia. 

Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan Usaha 
Besar, dimana secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja 
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nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga 
kerja nasional. 

Oleh karena itu, DPD RI meminta agar RUU Cipta Kerja ini benar-benar dapat 

mendukung pengembangan dan kemajuan UMKM secara maksimal. 

"UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% atau 62,9 juta unit dari total keseluruhan 
pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau 

sekitar 5.400 unit,"  jelas Senator dari Provinsi Maluku ini. 

DPD RI juga meminta agar RUU ini dapat memperluas cakupan peluang usaha 
UMKM di daerah, terutama di semua sektor pelayanan publik. 

Menurut Novita, banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur, seperti jalan tol. 
Hal tersebut seharusnya menjadi peluang usaha yang bisa digarap oleh UMKM 
dalam rangka untuk memajukan UMKM sebagai pilar ekonomi. 

"DPD RI mengusulkan bahwa tak hanya rest area jalan tol saja yang dibuka peluang 
bagi UMKM untuk disediakan ruang berusaha. Seluruh public services mestinya juga 

disediakan ruang berusaha untuk UMKM, seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta 
api, dan lain-lain," ungkapnya dalam rapat tripartit antara DPR RI, DPD RI dan 
Pemerintah  
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Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, 

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di klaster 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditargetkan bisa segera selesai dan akan 
ditayangkan secara terbuka ke publik. 

"Pembahasan di masa reses ini sudah seizin pimpinan, ini juga sesuai peraturan 
perundangan, dan pembahasan di panitia kerja (Panja) ini sangat terbuka, bisa 
diakses semua publik," kata Achmad Baidowi, Kamis (4/6). 

Dikatakan, Baleg ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU 
Ciptaker ini justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas mendorong 

kemajuan UMKM di Indonesia. Tak hanya soal ketenagakerjaan yang selama ini 
selalu mengundang pro kontra di masyarakat. 

"Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM 

harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu 
izin tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," kata politisi Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

Selain itu, persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian dengan 
memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Tak hanya itu, 
perdebatan yang konstruktif juga terjadi saat pembahasan soal data tunggal UMKM. 

"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa, sebab penting sekali 
supaya jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa 
efektif," lanjutnya. 

Menurutnya, Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker 
bisa diselesaikan sesegera mungkin. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 
perkoperasian nomor 130-148 yang diputuskan ditunda, akan dibahas kembali 

dalam rapat kerja lanjutan. 

"Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya diusahakan secepat 
mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan," tutupnya.  
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua pelaku usaha 
berkolaborasi untuk terus mempromosikan dan menerapkan protokol Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja masing-masing agar terus produktif 

beraktivitas ekonomi secara aman dan sehat. 

Menurut Ida, masa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan 
pembelajaran dan semua pelaku usaha tentang pentingnya penerapan K3, 

khususnya bidang kesehatan kerja secara efektif dan efisien di semua tempat kerja. 

"Kolaborasi bertujuan agar upaya pencegahan dan penanggulangan dampak 

pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan peran dan kerja 
sama serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder K3 terkait," 
kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020). 

Hal itu diucapkannya saat menjadi keynote speech Web Seminar (Webinar) Gaul 
Online Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (GO-DK3N) bertema 'K3 
Kunci Penting Keberlangsungan Usaha dan Perlindungan Pekerja/Buruh di Era New 

Normal' di Jakarta. 

Ida menjelaskan K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan 
perlindungan pekerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 

Apabila syarat-syarat K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, penerapan budaya K3, dan melaksanakan standar dan protokol 
pencegahan, maka diharapkan tempat kerja akan terhindar dari penyebaran COVID-

19. 

Hingga saat ini kata Ida, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, yakni 
pencegahan COVID-19 di perusahaan, perencanaan keberlangsungan usaha, aman 

kembali bekerja dengan pencegahan COVID-19, perlindungan pekerja dalam 
pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja, 

peningkatan pembinaan pengawasan dalam upaya pencegahan penularan COVID-
19, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder K3 (DK3N, Lembaga K3, 
Universitas, ILO, BP Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, SP/SB). 

"Kemnaker juga sudah menyusun protokol tentang rencana keberlangsungan usaha 
dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-
19 di perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 
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tenaga kerja dan keberlangsungan usaha pada era The New Normal nanti," kata 
Ida. 

Melalui kebijakan tersebut, Ida mengatakan perusahaan diminta untuk menyusun 

tujuh perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi dan juga 
memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. 

Ketujuh perencanaan tersebut meliputi mengenali prioritas usaha, identifikasi risiko 

pandemi, merencanakan mitigasi risiko, identifikasi respon dampak pandemi, 
merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha, 
mengomunikasikan rencana keberlangsungan usaha, dan pengujian rencana 

keberlangsungan usaha. 

Ida menegaskan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 
di tempat kerja dan perencanaan keberlangsungan usaha, Pengawas 

Ketenagakerjaan akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan K3 baik secara daring atau kunjungan secara langsung melalui 

cara-cara yang aman dan sehat dengan mengedepankan protokol K3. 

"Pengembangan mekanisme dan sistem kerja yang aman dan sehat bagi pengawas 
ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas mampu mencegah penyebaran COVID-

19 sangat diperlukan. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 secara 
daring dilakukan dengan tanpa mengurangi fungsi kehadiran negara dalam 
melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha," pungkas Ida. 
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