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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

TERKAIT KETENAGAKERJAAN PADA 

SAAT PANDEMIK COVID-19  

Latar Belakang 

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan 
Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-
alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres 12). 
Dengan diterbitkannya Keppres 12, COVID-19 secara resmi dianggap 
sebagai bencana nasional di Indonesia. 

Wabah COVID-19 beserta langkah-langkah yang diambil pemerintah 
untuk menangani wabah ini telah mempengaruhi sektor ekonomi. Hal 
ini menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi yang kemudian 
mempengaruhi kelangsungan usaha dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. Selama masa sulit ini, para pengusaha/pemberi kerja 
mencoba melakukan upaya terbaik untuk mempertahankan 
keberlangsungan bisnisnya, dimana masalah ketenagakerjaan menjadi 
salah satu faktor utama. 

Frequently Asked Questions  

Berikut kami sampaikan jawaban kami terhadap beberapa frequently 
asked questions terkait masalah-masalah hukum ketenagakerjaan yang 
timbul selama masa pandemik: 
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1. Dapatkah perusahaan mengurangi gaji pekerjanya karena 
wabah?  

Iya, perusahaan dapat mengurangi gaji pekerjanya. Namun, 
pengurangan gaji tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan 
dengan pekerja yang bersangkutan dan dengan memperhatikan 
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang berlaku (jika 
ada). Hal ini dikarenakan perjanjian kerja (baik tertulis atau tidak 
tertulis) pada dasarnya adalah perjanjian antara para pihak, 
dimana setiap perubahan pada syarat dan ketentuan di 
dalamnya harus didasarkan pada kesepakatan bersama. 
Pemahaman ini sesuai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/2020 tentang Perlindungan 
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka 
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (SE Menaker 
3/2020). 

SE Menaker 3/2020 pada dasarnya memungkinkan perusahaan 
yang terkena dampak dari pandemik untuk mengurangi gaji 
sesuai kesepakatan dengan pekerja. Namun, SE Menaker 3/2020 
tidak menghapuskan kewajiban upah minimum regional (UMR) 
yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perusahaan berhasil 
mencapai kesepakatan dengan pekerja untuk pengurangan gaji, 
pengurangan gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari UMR 
yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan harus memeriksa lebih 
lanjut perjanjian kerjanya dan tata cara penetapan gaji 
berdasarkan perjanjian tersebut.  

2. Dapatkah perusahaan mengurangi gaji pekerja yang 
melakukan work from home karena wabah COVID-19? 

Secara umum, jawabannya akan serupa dengan jawaban 
pertanyaan 1 di atas, ditambah dengan alternatif perincian 
komponen gaji sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Komponen gaji dapat dirinci menjadi 
gaji pokok dan tunjangan, dimana dalam hal ini tunjangan dapat 
diatur untuk dibayarkan berdasarkan kehadiran pekerja di 
tempat kerja. 



 

Dengan demikian, apabila kebijakan working from home 
diberlakukan dan pekerja tidak datang ke tempat kerja, 
tunjangan tersebut dapat untuk tidak dibayarkan. Selanjutnya, 
gaji pekerja dapat dikurangi berdasarkan hal tersebut. Oleh 
karena itu, hal ini penting bagi perusahaan untuk merinci gaji 
pekerjanya kedalam beberapa komponen. 

Kebijakan ini akan memungkinkan perusahaan untuk 
melakukan pengurangan biaya, jika terjadi situasi yang 
menyebabkan operasi bisnis tidak dapat berjalan secara normal. 
Apabila kebijakan perincian gaji tersebut belum diatur secara 
jelas dalam perjanjian, maka perusahaan perlu mengubah 
perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan untuk 
menerapkan kebijakan ini. 

3. Dapatkan perusahaan mengurangi gaji tenaga kerja yang 
terkena COVID-19 dan karenanya tidak dapat bekerja sama 
sekali? 

Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan 
untuk membayar gaji secara penuh bagi pekerja yang sakit 
setidaknya selama empat bulan pertama. Apabila terjadi sakit 
yang berkepanjangan, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan 
menetapkan tahapan untuk pengurangan gaji pekerja dengan 
rumus sebagai berikut: 

a) Untuk empat bulan pertama, 100% gaji. 
b) Untuk empat bulan kedua, 75% gaji. 
c) Untuk empat bulan ketiga, 50% gaji. 
d) Untuk bulan-bulan berikutnya, 25% gaji. 

 

4. Dapatkah perusahaan memberhentikan pekerjanya yang 
terkena COVID-19? 

Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan 
perusahaan untuk mempertahankan hubungan kerja dengan 
pekerjanya yang sakit (sebagaimana dibuktikan secara sah) 
setidaknya selama 12 bulan berturut-turut. Namun demikian, 



 

bukan merupakan suatu yang tindakan yang ilegal atau 
bertentangan dengan hukum apabila perusahaan membujuk 
pekerjanya agar menyepakati pemutusan hubungan kerja lebih 
awal dari 12 bulan, dengan pembayaran paket pesangon. 

5. Dapatkah perusahaan memberhentikan pekerjanya karena 
wabah COVID-19? 

Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyediakan 
beberapa opsi bagi pemberi kerja untuk memberhentikan atau 
mengurangi pekerjanya. Namun demikian, terdapat beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemberi kerja dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja, diantaranya adalah: 
kondisi keadaan kahar/force majeure, efisiensi bisnis, perusahaan 
mengalami kerugian dalam periode tertentu, atau perubahan 
kontrol. 

Jika bisnis perusahaan terkena dampak merugikan dari wabah, 
perusahaan tentu saja dapat memberhentikan pekerjanya. Selain 
itu, secara teoretis, wabah COVID-19 sebagai peristiwa force 
majeure juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pemutusan 
hubungan kerja (dengan pembayaran paket pesangon). Dalam 
hal ini, pemberi kerja harus terlebih dahulu membangun 
argumen bahwa COVID-19 adalah peristiwa force majeure untuk 
bisnisnya, dimana hal ini harus dianalisis berdasarkan kasus per 
kasus. 

Meskipun situasi pandemik ini belum pernah terjadi 
sebelumnya, pemberi kerja tetap harus membuktikan bahwa 
perusahaannya menderita kerugian yang diakibatkan adanya 
pandemik ini, sehingga tidak dapat lagi membayar gaji 
pekerjanya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari 
bantahan dari pekerja.  

Berdasarkan prinsip umum, pemutusan sepihak oleh pemberi 
kerja hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari 
Pengadilan Hubungan Industrial. Keputusan tersebut akan 
membutuhkan waktu untuk disetujui. Untuk menghindari 



 

proses yang berkepanjangan dan bantahan dalam proses 
pengadilan, sangat direkomendasikan bagi perusahaan/pemberi 
kerja untuk dapat mencapai perjanjian penyelesaian untuk 
pemberhentian dengan pekerja yang bersangkutan. Selain itu, 
perusahaan/pemberi kerja juga dapat mempertimbangkan solusi 
alternatif pada pertanyaan No. 7 di bawah. 

6. Apakah pekerja masih berhak menerima tunjangan hari raya 
(THR) selama wabah COVID-19?            

Iya, pekerja masih berhak untuk menerima THR, karena tidak 
terdapat ketentuan hukum yang menghapuskan kewajiban THR 
selama masa pandemik. Namun, perusahaan dapat melakukan 
pendekatan kepada pekerja untuk menyepakati pengurangan 
jumlah THR berdasarkan kondisi bisnis dan finansial perusahaan 
yang terkena dampak oleh pandemik. Harap melihat jawaban 
kami untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. 

7. Dapatkah perusahaan merumahkan pekerjanya selama 
pandemik? 

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal tindakan 
merumahkan. Namun demikian, Pasal 93 ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa gaji tidak 
dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Hal ini 
dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk meminta 
pekerjanya berhenti bekerja dan tidak menerima gaji. Selain 
pembenaran berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, perusahaan juga harus membuktikan bahwa 
tindakan merumahkan dilakukan karena kondisi eksternal yang 
tidak dapat dihindari, serta tindakan tersebut merupakan 
alternatif terbaik yang tersedia selain pemutusan hubungan 
kerja. Pada tahun 2004, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan 
surat edaran yang pada dasarnya memungkinkan tindakan 
merumahkan pekerja untuk menghindari pemutusan hubungan 
kerja massal. 

Singkatnya, tindakan merumahkan dapat dilakukan jika: 



 

(a) karena faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, 
tindakan merumahkan harus dilakukan; 

(b) tindakan merumahkan dilakukan untuk memulihkan 
kondisi keuangan perusahaan; dan 

(c) tindakan merumahkan dilakukan untuk menghindari 
pemutusan hubungan kerja dengan pekerja. 

Oleh karena itu, tindakan merumahkan tetap memiliki risiko dan 
dapat ditentang oleh pekerja. Pembicaraan yang layak dengan 
pekerja harus tetap dilakukan.  

Penutup  

Terlepas dari alasan hukum yang tersedia berdasarkan hukum tertulis, 
setiap tindakan terkait sumber daya manusia dan ketenagakerjaan 
selama situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus 
dilakukan dengan hati-hati dan, sebisa mungkin, dengan persetujuan 
dari pekerja yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, hal ini bukan 
hanya tentang masalah hukum, tetapi juga hubungan antara sesama 
manusia. 

Pandemik telah mempengaruhi banyak kehidupan manusia dan 
operasional bisnis dan perusahaan. Kita telah mencapai situasi dimana 
mobilisasi telah dibatasi dan isolasi merupakan satu-satunya pilihan. 
Dengan fakta ini, secara teknis, mencapai kesepakatan dengan pekerja 
untuk setiap keputusan yang akan diambil oleh pemberi kerja akan 
menjadi lebih mudah, apabila keputusan tersebut memberikan manfaat 
atau setidaknya harapan bagi pekerja untuk bertahan dari kesulitan saat 
ini. Para pemberi kerja dapat melakukan pendekatan melalui sarana 
komunikasi yang tersedia kepada setiap pekerja secara pribadi untuk 
menjelaskan situasinya. Mengingat penanganan perselisihan di tengah 
pandemik akan sangat menyulitkan, maka penyelesaian damai dengan 
pekerja adalah cara terbaik, apabila dimungkinkan. 
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