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Adapun, ini adalah 12 hoaks yang beredar 
serta faktanya, antara lain:

1. Benarkah uang pesangon akan 
dihilangkan?
Faktanya: Uang pesangon akan tetap 
ada.

Hal ini tercantum di dalam BAB IV: 
KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang 
perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 
UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam 
hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha wajib membayar uang 
pesangon dan/atau uang penghargaan 
masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?
Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) 
tetap ada.

BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 Tentang perubahan terhadap pasal 
88 C UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, 
(Ayat 1) Gubernur menetapkan upah 
minumum sebagai jaring pengaman. 
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan upah 
minimum provinsi.

3. Benarkah upah buruh dihitung per 
jam?
Faktanya: Tidak ada perubahan dengan 
sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung 
berdasarkan waktu atau berdasarkan 
hasil.

BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap pasal 
88 B UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, 
upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan 
waktu, dan/atau satuan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, 
cuti pernikahan, cuti khitanan, cuti baptis, 
cuti kematian, cuti melahirkan) hilang 
dan tidak ada kompensasi?
Faktanya: Hak cuti tetap ada.

BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap pasal 
79 UU 1 Tahun 2003 yang berbunyi, 
(Ayat satu) pengusaha memberi: a. waktu 
istirahat dan b. cuti. (Ayat 3) cuti yang 

wajib diberikan kepada pekerja/buruh 
yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua 
belas) hari kerja setelah pekerja/buruh 
yang bersangkutan bekerja selama 12 
(dua belas) bulan secara terus menerus. 
(Ayat 5) selain waktu istirahat dan cuti 
sebagaimana disebut pada ayat di atas, 
perusahaan dapat memberikan cuti 
panjang yang diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan masyarakat, atau 
peraturan kerja bersama.

5. Benarkah Outsourching diganti dengan 
kontrak seumur hidup?
Faktanya: Outsourcing ke perusahaan 
alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja 
menjadi karyawan dari perusahaan alih 
daya.

BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 Tentang perubahan terhadap pasal 
66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 yang 
berbunyi, hubungan antara perusahaan 
alih daya dengan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya didasarkan pada 
perjanjian kerja waktu tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tidak tentu.

6. Benarkah tidak akan ada status 
karyawan tetap?
Faktanya: Status karyawan tetap masih 
ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap pasal 
56 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, 
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu atau untuk waktu tidak tentu.

7. Apakah perusahaan bisa melakukan 
pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak?
Faktanya: Perusahaan tidak bisa 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
secara sepihak.

BAB IV: KETENAGAKERJAN – Pasal 90 
tentang perubahan terhadap pasal 251 
UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, (Ayat 
1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan 
berdasarkan kesepakatan antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh. (Ayat 
2) Dalam hal kesepakatan sebegaimana 
dimaksud (pada ayat 1) tidak tercapai, 

penyelesaian hubungan pemutusan 
hubungan industrial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8. Benarkah jaminan sosial dan jaminan 
kesejahteraan lainnya hilang?
Faktanya: Jaminan sosial tetap ada.

BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap Pasal 
18 UU 40 tahun 2004 yang berbunyi, 
“jenis program jaminan sosial meliputi 
(a) jaminan kesehatan, (b) jaminan 
kecelakaan kerja, (c) jaminan hari tua, 
(d) jaminan pensiun, (e) jaminan kematian, 
(f) jaminan kehilangan pekerjaan.

9. Benarkah semua karyawan berstatus 
tenaga kerja harian?
Faktanya: Status karyawan tetap masih 
ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap pasal 
56 Ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, 
perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

10. Benarkah tenaga kerja asing bebas 
masuk?
Faktanya: Tenaga kerja asing tidak bebas 
untuk mauk, harus memenuhi syarat 
dan peraturan.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 
89 tentang perubahan terhadap pasal 
42 ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, 
setiap pemberi kerja yang mempekerjakan 
tenaga kerja asing wajib memiliki 
pengesahan rencana penggunaan tenaga 
kerja asing dari Pemerintah Pusat.

11. Benarkah buruh dilarang protes, 
ancamannya PHK?
Faktanya: Tidak ada larangan.

12. Benarkah libur hari raya hanya pada 
tanggal merah dan tidak ada penambahan 
cuti?
Faktanya: Sejak dulu penambahan libur 
di luar tanggal merah tidak diatur undang-
undang tapi kebijakan pemerintah.
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JawaPos.com – 
Turnamen bergengsi 
tahun ini yang 
diselenggarakan oleh 
Garena, Free Fire 
Indonesian Masters 
(FFIM) 2020 Fall telah 
memasuki babak grand 
final pada Minggu, 11 
Oktober 2020 lalu. 
Pertandingan tersebut 
telah menemukan para 
juara barunya yakni, Evos 
Esports, RRQ Hades, dan 
Onic Olympus.

Mereka akan menjadi 
perwakilan Indonesia 
yang akan melaju ke 
turnamen internasional. 
“Tim E-Sports di 
Indonesia semakin 
berkembang pesat dan 
terus menunjukkan 
kualitasnya untuk 
bertanding di turnamen 
Internasional,“ ungkap 
Christian Wihananto 
selaku Produser dari 
Garena Free Fire 
Indonesia melalui kepada 
JawaPos.com.

Setelah mendapatkan 
dukungan dari Menteri 
Pemuda dan Olahraga 
Zainudin Amali, saat 

peresmian pembukaan 
FFIM 2020 Fall, para atlet 
E-Sports disebut semakin 
bersemangat memulai 
turnamen. Serangkaian 
babak penyisihan mulai 
dari Open Qualifiers, 
Quarterfinals, Group 
Finals, hingga babak 
Play-ins, berjalan dengan 
seru.

Turnamen babak Grand 
Finals FFIM 2020 Fall 
ditayangkan di salah satu 
saluran TV nasional, para 
tim finalis tidak 
kehilangan semangat 
berjuang meskipun kali 
ini tidak disertai 
penonton offline. 
Pertandingan babak 
terakhir masih 
berlangsung dengan 
menegangkan hingga 
akhirnya menemukan tim 
terbaik di panggung 
turnamen FFIM 2020 
Fall.

Turnamen FFIM 2020 
Fall mempertandingkan 
12 tim E-Sports terbaik 
Indonesia untuk 
memperebutkan total 
hadiah hingga Rp 800 
juta. 12 tim E-Sports 

tersebut adalah: 
Aerowolf Pro Team, Onic 
Olympus, Evos Esports, 
Aura Esports, First 
Raiders Bravo, Bigetron 
Bit, Louvre King, The 
Prime, RRQ Hades, Boss 
Knightmare, Lynxnihboss, 
dan Red Bull Rebellion.

Tiga tim teratas dari 
FFIM 2020 Fall yaitu 
Evos Esports, RRQ 
Hades, dan Onic 
Olympus selanjutnya 
akan bersaing pada 
ajang Free Fire 
Continental Series (FFCS) 
– Asia Series. FFCS 
terdiri dari serangkaian 
turnamen internasional 
yang akan diadakan 
secara bersamaan.

Turnamen bergengsi ini 
meliputi Free Fire 
Americas Series, Free 
Fire Asia Series, dan Free 
Fire EMEA Series. 
Turnamen internasional 
FFCS – Asia Series ini 
akan dimulai bersamaan 
dari 22 November 2020 
dan Grand Final akan 
berlangsung pada 
tanggal 29 November 
2020 mendatang.
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JawaPos.com – Rr Ayu Maulida 
Putri dikenal sebagai Puteri 
Indonesia 2020 asal Jawa Timur. 
Perempuan yang akrab disapa 
Ayuma itu menyabet gelar 
tersebut pada Maret lalu. Kini di 
era pandemi, Ayuma tetap 
semangat menjalankan 
aktivitasnya untuk ikut 
mengingatkan masyarakat 
bersama melawan Covid-19.

Saat pulang kampung ke 
Surabaya, Jawa Timur pada 
Minggu (11/10), dia bertemu 
dengan Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa beserta 
jajarannya. Ayuma bersama 
manajemen dari Mustika Ratu, 
Yayasan Puteri Indonesia, dan 
Ikatan Alumni Puteri Indonesia 
(IAPI) Jawa Timur serta 
Herbamono+ mengajak 
masyarakat di kampung 
halamannya untuk menerapkan 
protokol 3M yakni menjaga jarak, 
memakai masker, dan mencuci 
tangan.

“Kami tetap harus bertugas 
menjalankan amanah dengan 
tetap mematuhi protokol 
kesehatan. Saya mengajak 
masyarakat untuk saling mematuhi 
protokol kesehatan sekaligus 
tetap produktif meski harus di 
rumah,” kata Ayuma secara daring 
baru-baru ini.

“Pencegahan virus Korona atau 
Covid-19 di Indonesia bukan 
hanya tugas pemerintah. 
Sejatinya, peran seluruh elemen, 
baik pemerintah, pihak swasta, 
hingga masyarakat dibutuhkan 
dalam penanggulangan Covid-19,” 
tambah Ayuma.

Ayuma juga mendukung bahan 
herbal alami dari Indonesia dan 
jamu untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Misalnya jahe emprit, 
sambiloto, akar manis, meniran, 
dan daun jambu mete.

“Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan oleh setiap orang agar 
terhindar dari Covid-19 adalah 
memelihara atau menjaga daya 
tahan tubuh tetap bugar dan 
prima,” ujarnya.

Ayuma merupakan perempuan 
asal Jawa Timur kelahiran 11 Juli 
1997 yang bernama lengkap 
Raden Roro Ayu Maulida Putri. Ia 
menempuh studi di Universitas 
Airlangga Surabaya jurusan 
hukum. Meski sempat gagal, 
akhirnya cita-citanya menjadi wakil 
Jawa Timur di kontes Puteri 
Indonesia 2020 terwujud.
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JawaPos.com – Ayu Ting Ting 

dikabarkan memiliki hubungan 
spesial dengan Adit Pradana 
Jayusman. Bahkan kedekatan 
mereka sempat disebut-sebut 
sudah mengantongi restu dari 
orang tua pelantun Alamat Palsu 
dan Sambalado itu.

Dikonfirmasi perihal 
kedekatannya dengan Adit, Ayu 
Ting Ting tidak membantah ataupun 
membenarkan. Ayu hanya meminta 
didoakan.

“Doain aja saya nggak bisa 
ngomong banyak ya,” ucap Ayu 
Ting Ting saat ditemui di bilangan 
Jatiwaringin Jakarta Timur.

Ayu mengaku belum bisa bicara 
banyak terkait kehidupan 
asmaranya. Dia memastikan awak 
media juga akan tahu apabila 
dirinya akan melangsungkan 
pernikahan suatu saat nanti.

“Saya juga pengin punya 
keluarga. Saya pengin punya anak 
(lagi). Doain aja,” kata Ayu Ting 
Ting.

Terlepas dengan siapa dia akan 
mengakhiri status single-nya nanti, 
Ayu berharap dia adalah jodoh 
terbaik yang dikirimkan Tuhan 
untuknya. Sebab dia tidak mau lagi 
mengulang kejadian masa lalu 
dimana pernikahannya dengan 
Henry Baskoro Hendarso alias Enji 
berujung perceraian.

“Mudah-mudahan saya 
dikasih jodoh yang 
terbaik,mudah mudahan 
saya bahagia,” doa Ayu 
Ting Ting.
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Pesona Philodendron variegata 
merangkak naik. Corak yang 
bagus senilai dengan harganya 
yang mahal.
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VARIEGATA tak hanya terjadi 
pada tanaman jenis monstera. 
Melainkan juga di 
philodendron. Keduanya sama-
sama cantik. Warna dan 
coraknya khas.

Meski kurang umum di 
masyarakat, harga 
Philodendron variegata cukup 
mahal. Bahkan, mencapai 
belasan juta hingga puluhan 
juta rupiah. Ukurannya pun 
masih kecil. Masih 7 sentimeter.

Mahal tidaknya Philodendron 
variegata bergantung pada 
jenisnya. Termasuk warna 
daunnya. Jika daun putihnya 
semakin dominan dan garisnya 
tebal, berarti corak varigeta-nya 
menonjol. Harganya bisa jadi 
semakin mahal.

Philodendron variegata dan 
Monstera variegata sebenarnya 
hampir sama. Termasuk soal 
coraknya. Tak hanya putih, 
variegata pada philodendron 
juga bisa berwarna kuning. 
Hanya, saat ini masih langka. 
Sebagian besar warna 
variegata putih. Mirip monstera.

Karena itu, jika philodendron 
memiliki warna variegata 
kuning, harganya cukup 
menguras kantong. Misalnya, 
jenis Philodendron billietiae 
variegata. Coraknya yang 
kuning membuat harganya 
selangit. Bayangkan, tingginya 
hanya 7 sentimeter. Namun, 
harganya bisa sampai Rp 15 

juta. ’’Ciri khas dan warnanya 
ini yang bikin mahal,’’ ucap 
penghobi dan pengusaha 
tanaman koleksi Lina Dwi 
Jayanti. Begitu pula monstera. 
Jika variegata-nya berwarna 
kuning, harganya bisa mahal. 
Terlebih pada jenis tertentu. 
Misalnya, Janda Kembang atau 
yang memiliki nama Latin 
Monstera adansonii.

Menurut Lina, harga 
sebenarnya bisa lebih mahal 
philodendron yang variegata. 
Hanya, tren yang berkembang 
di masyarakat saat ini adalah 
Monstera variegata.

Pemilik outlet Gudang Kembang, 
Batu, itu menuturkan, banyak jenis 
philodendron. Di antaranya, white 
princess, pink princess, melano serta 
sodiroii, dan sebagainya. Semuanya 
memiliki keunggulan masing-masing. 
Yang jelas, corak variegata juga turut 
menentukan.

Variegata memang bisa 
menentukan mahal tidaknya 
tanaman. Namun, jika variegata-nya 
dominan, harganya bisa turun. Istilah 
itu kerap disebut dengan albino. Jika 
seperti itu, diprediksi tanaman tidak 
bisa hidup lebih lama. Penyebabnya, 
daun tidak dapat melakukan 
fotosintesis dengan baik.

Nah, hal itu bisa terjadi pada 
semua tanaman yang mengalami 
variegata. Mengenai perawatannya, 
philodendron dan monstera ini tak 
jauh berbeda. Diperlukan 
kelembapan serta rotasi tempat. 
Minimal tiga sampai empat hari bisa 
terkena sinar matahari. Hal itu tak 
lain untuk perkembangan tanaman

Menurut Lina, sangat mungkin 
harga Monstera variegata dan 
Philodendron variegata tetap tinggi. 
Sebab, proses pengawinan putik 
dengan benang sari tidaklah mudah. 
Salah satu caranya adalah dengan 
propagasi pada batang tanaman. 
Berbeda dengan jenis tanaman 
anturium yang setelah tren, 
jumlahnya bertambah banyak.

MEMPERBANYAK PHILODENDRON

• Dengan cara langsung dari 
tanaman mirip dengan stek.

• Pemancingan akar angin 
 
 
 

CARANYA: 

• Bagian batang dipotong 4-6 
sentimeter.

• Masukkan sebagian batang ke air 
hingga tumbuh akar.

• Pindahkan ke media tanam lumut 
jika sudah berakar. 

 

• Jika sudah tumbuh kuat, 
pindahkan ke sekam.

• Dengan bantuan media 
sphagnum moss
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JawaPos.com – Selain 
mengumumkan perangkat 
smartphone terbaru iPhone 
12 dan iPhone 12 Mini, 
Apple turut 
mengungkapkan dua 
model lain dari iPhone 12 
Series yang sangat dinanti-
nantikan. Melalui sebuah 
acara peluncuran bertajuk 
“Hi, Speed” yang digelar 
secara virtual, Selasa 
(13/10) pukul 10 pagi waktu 
setempat (PDT) atau Rabu 
(14/10) dini hari pukul 00.00 
WIB, Apple juga 
menghadirkan dua model 
iPhone lainnya yakni 
iPhone 12 Pro dan iPhone 
12 Pro Max.

Greg Joswiak, wakil 
presiden senior Pemasaran 
Seluruh Dunia Apple 
mengatakan, kehadiran 
iPhone 12 Series ini adalah 
lompatan besar bagi 
iPhone dengan 
menghadirkan pengalaman 
5G terbaik di pasar dan 
menghadirkan teknologi 
paling canggih kepada 
pengguna yang 
menginginkannya.

“Setiap generasi iPhone 
telah mengubah apa yang 
kami harapkan dari sebuah 
smartphone, dan sekarang 

dengan 5G, iPhone 12 Pro 
memberikan kinerja 
generasi baru. Integrasi 
erat perangkat keras dan 
perangkat lunak kami 
memungkinkan fitur 
fotografi komputasi yang 
luar biasa seperti perluasan 
mode malam ke lebih 
banyak kamera, dan 
memperkenalkan 
dukungan untuk video 
HDR dengan Dolby Vision,” 
ungkapnya pada acara 
peluncuran virtual lini 
iPhone 12 Series.

Untuk spesifikasi, ukuran 
layar iPhone 12 Pro 
sebenarnya sama dengan 
varian iPhone 12 reguler, 
yakni 6,1 inci. Seperti sudah 
kami beritakan 
sebelumnya, iPhone 12 
Series baru hadir dengan 
teknologi layar Super 
Retina XDR yang 
memungkinkan 
penggunanya menyaksikan 
pengalaman visual lebih 
memukau.

Sementara untuk iPhone 
12 Pro Max, varian teratas 
iPhone 12 ini sebenarnya 
dibekali dengan spesifikasi 
yang nyaris identik dengan 
iPhone 12 Pro. Perbedaan 
hanya terletak di layar yang 

sedikit lebih besar, yakni 
6,7 inci.

Di sisi jeroan, dari total 
empat perangkat 
smartphone baru Apple 
yakni iPhone 12, iPhone 12 
Mini, iPhone 12 Pro dan 
iPhone 12 Pro Max hadir 
dengan chipset yang sama. 
Keempat iPhone tersebut 
hadir ditenagai dengan 
chipset terkuat besutan 
perusahaan yang tak lain 
adalah Apple A14 Bionic 
yang kini sudah dilengkapi 
dengan dukungan 5G.

Untuk kamera, baik 
iPhone 12 Pro dan iPhone 
12 Pro Max sama-sama 
didukung dengan tiga 
kamera yang ditampung di 
modul persegi atau persegi. 
Ketiga kameranya 
mencakup kamera utama 12 
MP, kamera ultrawide 12 MP, 
dan kamera telefoto 12 MP.

Meski ukurannya 
terbilang kecil secara 
angka-angka dibandingkan 
dengan perangkat dengan 
segmen yang sama di 
pasaran oleh smartphone 
Android, kamera iPhone 12 
Pro dan 12 Pro Max tak bisa 
dianggap remeh. Kamera 
di iPhone 12 Pro kini 
menunjang beragam fitur 

mumpuni, seperti Apple 
ProRAW yang bisa 
menghasilkan gambar RAW 
berkualitas tinggi.

Dukungan perekaman 
video 4K 60 fps dan mode 
perekaman Dolby Vision 
HDR juga ada pada 
perangkat ini. Selain itu, 
deretan kamera ini juga 
ditemani dengan sensor 
pemindai yang pertama 
kali debut di iPad Pro 
2020, yakni LiDAR 
Scanner.

Sensor ini memiliki 
kemampuan memindai objek 
3D yang sedang dibidik ka-
me ra, berikut jarak dengan 
benda lain, dengan akurat 
dan mulus. Sementara untuk 
kamera selfie di bagian de-
pan, iPhone 12 Pro dan 12 Pro 
Max juga hadir dengan uku-
ran yang sama yakni 12 MP.

IPhone 12 Pro sendiri 
hadir dalam tiga varian 
memori internal, yakni 128 
GB, 256 GB, dan 512 GB 
pun demikian dengan 
iPhone 12 Pro Max. Untuk 
harganya, iPhone 12 Pro 
dan iPhone 12 Pro Max 
ditawarkan mulai dari USD 
999 atau berkisar Rp 14,7 
jutaan dan USD 1.099 atau 
berkisar Rp 16,2 jutaan.


