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 Mengajak semua pihak: Pandemi ini menjadi masalah global, maka harus ada kontribusi 

dari setiap orang untuk mengantisipasi dan menangani (kebersamaan dan bersama-sama 

bekerja).

 Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait.

 Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus 

COVID-19 di tempat kerja.

 Melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-

tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan 

dalam program K3, pemberdayaan P2K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

 Menyusun rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemic COVID-19 dengan tujuan 

memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

 Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga, atau mengalami sakit 

akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan 

PENDEKATAN MENILAI RISIKO 

DAN MENENTUKAN LANGKAH





“UPAYA PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI MASA PANDEMI:

1. Penerbitan kebijakan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha di 

masa pandemi Covid-19:

 SE M/3/HK.04/III/2020 ttg Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Kelangsungan 

Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

 SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha 

dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan 

Covid-19 diperusahaan

 SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program 

JKK Pada Kasus PAK Karena Covid-19

 Kepdirjen No.4/193/AS.02.02/III/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam 

menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja

 Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/36/HM.01/IV/2020 Pedoman Penyusunan 

Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.”
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 Penerbitan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Wasnaker di masa Pandemi

 SE Dirjen Binwasnaker dan K3 kepada Seluruh Kadis No. 5/228/AS.03.00/IV/2020 

tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pandemi Covid 19 

 Penerbitan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di masa Pandemi Covid-19

 Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/151/AS.02/XI/2020 Tentang Pedomaan K3 

Pelaksnaan 

 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa pandemi  Covid-19 

 Pembinaan dan sosialisasi edukasi program K3 dalam pencegahan dan pengendalian 

Covid-19 bagi pekerja, pengusaha, dan stakeholder lainnya

 Pemberian bantuan APD (masker), penyemprotan dan disenfektan bagi perusahaan 
terdampak Pandemi Covid-19



 Pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19

berdasarkan keterangan dokter sehingga pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat

masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan standar Kementerian

Kesehatan maka upahnya dibayar penuh .

 Pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut

keterangan dokter, maka upahnya dibayar secara penuh selama menjalani masa

karantina/isolasi

 Pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan

keterangan dokter maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan

 Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di

daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga

menyebabkan seluruh atau sebagian pekeja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan

mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besarnya maupun cara

pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha

dengan pekerja/buruh.

SKEMA PELINDUNGAN UPAH



 pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada

pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan industri padat karya

tertentu dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk membayar upah serta

kelangsungan bekerja pekerja/buruh,

 sehingga perlu menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja/buruh dan

kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha pada industri padat karya

tertentu,

 untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja

Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya

tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID19).

PERMENAKER 2/2021, KHUSUS INDUSTRI 

PADAT KARYA TERTENTU YG TERDAMPAK 

PANDEMI



Ruang linkgup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu

dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi: -

 Perusahaan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19);

 Penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah; dan

Mekanisme kesepakatan, dimana hasil kesepakatan dibuat secara tertulis 
dan memuat besaran upah, cara pembayaran upah dan jangka waktu 
berlakunya kesepakatan

PERMENAKER 2/2021



memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja 

Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat 

kaiya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 Penetapan kebijakan pengupahan pada industri padat karya pada masa 

pandemi covid 19, memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan 

produktivitas, serta untuk mewujudkan pelindungan Pekeija/Buruh dan 

kelangsungan usaha.

TUJUAN PERMENAKER 2 TAHUN 2021



 Pekerja/Buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan 

 Persentase biaya tenaga keija dalam biaya produksi paling sedikit 

sebesar 15% (lima belas persen).

KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU

Yang meliputi:

a. industri makanan, minuman, dan tembakau; 

b. industri tekstil dan pakaian jadi; 

c. industri kulit dan barang kulit; 

d. industri alas kaki; 

e. industri maiinan anak; dan 

f. industri furnitur.



 Perusahaan industri padat karya tertentu yang melakukan 

pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan 

pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

mengakibatkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh 

tidak masuk bekerja dan mempengaruhi kemampuan 

Perusahaan dalam membayar Upah.

PERUSAHAAN PADAT KARYA TERTENTU YANG 

TERDAMPAK COVID 19



melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah 

Pekerja/Buruh.

 berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.

 dllakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, 

transparansi, dan itikad baik.

 dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat: 

 besaran Upah; 

 cara pembayaran Upah; dan 

 jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 

Desember 2021

PENYESUAIAN UPAH YG TERDAMPAK COVID 19



tidak berlaku sebagai dasar perhitungan:
 iuran dan manfaat jaminan sosial,

 kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan 

 hak-hak Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

 Maka penghitungannya menggunakan nilai Upah sebelum 

penyesuaian Upah berdasarkan kesepakatan.

UPAH HASIL KESEPAKATAN KRN DAMPAK 

COVID 19



SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK 

INDONESIANOMOR M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020TENTANGPELINDUNGAN 

PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA 

PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN COVID-19

Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja.

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah 

pembinaan dan pengawasan Saudara.

3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 

di tempat kerja.

4. Memerintahkan setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada 

pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidupbersih dan 

sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia PembinaKeselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

5. Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam 

menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan 

menjaga kelangsungan usaha.

6. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat 

COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kesehatan



Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-

19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat 

belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara 

penuh.

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi 

menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa 

karantina/isolasi.

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan 

keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat 

kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh 

pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan 

kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran 

upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh.



SURAT EDARAN 

MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR M/9/HK.04/VII/2021 TGL 3 JULI 2021 

TENTANG OPTIMALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT 

KERJA  DAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SERTA SARANA KESEHATAN 

BAGI PEKERJA/BURUH OLEH PERUSAHAAN SELAMA PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 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.

2. Mematuhi pelasksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM).

3. Mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi covid 19 dengan mendorong dan 

memberkan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi.

4. Mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan berupa hand sanitizer, vitamin atau 

suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja/buruh  serta mengoptimalkan sarana layanan 

kesehatan di perusahaan (bila sudah ada).

5. Mengefektifkan P2K3 di perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis 

sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3, 

dapat membentuk Satgas Penanganan Covid 19. P2K3 dan Satgas tersebut agar berkoordinasi 

dengan Satgas Penanganan Covid Pemda.





Gerakan Penyadaran Bahwa Pandemi ini merupakan 

masalah Global dan pasti bisa diselesaikan bersama
 Setiap orang harus punya kontribusi untuk mencegah dan 

menangani pandemi.

 Gerakan mengutamakan keselamatan dan kesehatan untuk bangkit 

menyikapi pandemi.

 Gerakan sialog sosial untuk pencegahan dan penanganan pandemi.

 Gerakan empati terhadap sesama untuk mencegah penyebaran dan 

penanganan covid.

 Kerja bareng atau gerakan kolektif untuk mencegah dan menangani 

korban,

Strategi Komunikasi
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