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Gaji di Bawah Rp5 Juta Mau Dapat Bansos

Salah satunya adalah bantuan 
langsung untuk pegawai 
dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

"Support untuk mereka yang 
bekerja sedang dimatangkan 
datanya, sedang disiapkan baik 
dari BPJS Ketenagakerjaan. 
Kalau data sudah byname, by 
address, by rekening sudah 
keteinu baru program ini 
difinalisasi," katanya.

Dia mengungkapkan untuk 
para pekerja yang terdampak 
pemutusan hubungan kerja 
(PHK) sebanyak 2,1 juta orang 
berdasarkan data Kementerian 
Ketenagakerjaan, akan dibantu 
melalui program Kartu Prakerja 
lebih dulu. "Untuk tahap kedua 
masuk program lanjutan," kata 
Airlangga.

Sebelumnya, kebijakan ini 
memang telah dibahas pada 
rap a t te rb a tas  ten tang

penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional 
di Istana Presiden. Pemerintah 
akan memberikan bantuan 
kepada seluruh pegawai yang 
gajinya di bawah Rp 5 juta. 
Bantuannya mencapai Rp 600 
ribu per bulan selama beberapa 
bulan.

M enteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan 
bahwa bantuan itu ditargetkan 
akan menyasar sebanyak 13 
juta pekerja yang memiliki gaji 
di bawah Rp 5 juta per bulan. 
"Pemerintah sedang mengkaji 
untuk menyiapkan pemberian 
bantuan gaji kepada 13 juta 
pekerja yang memiliki upah 
di bawah Rp 5 juta," kata Sri 
Mulyani.

Tidak tanggung-tanggung, 
untuk merealisasikan kebijakan 
yang disebut baru di tengah

pandem i Covid-19 ini, 
pemerintah telah menyiapkan 
anggaran sangat besar. 
Anggaran itu sekitar Rp 31,2 
triliun. "Ini diperkirakan akan 
memakan anggaran sebesar 
Rp 31,2 triliun," ungkapnya.

Namun, semua harus sabar. 
Rincian bansos ini belum 
dijelaskan terperinci. Berapa 
jumlah per bulan yang akan 
diterim a m asing-m asing 
pegawai yang memiliki gaji di 
bawah Rp 5 juta tersebut, belum 
diketahui. Kedua Menurut Bu 
Ani, panggilan Sri Mulyani, 
ini m erupakan satu dari 
berbagai langkah yang 
d ilakukan  p em erin tah , 
mengingat sampai Agustus 
2020, penyerapan anggaran 
program pemulihan ekonomi 
nasional atau PEN masih dirasa 
perlu untuk ditingkatkan. (jpn)


