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NEWSTREND 

Judul : 
Menaker Minta ILO Dukung Kebijakan RI Pulihkan 
Sektor Ketenagakerjaan 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah dan stakeholders dalam menangani dampak COVID-19 di sektor 

ketenagakerjaan. Ia pun meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 

(International Labour Organization/ILO) terhadap upaya-upaya tersebut. Dalam upaya 

membangun dunia kerja terdampak COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan 

delapan kebijakan utama, mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis, hingga program 

tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program tersebut dilakukan untuk 

memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 

pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lebih banyak 

lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik. Indonesia menyambut 

baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan 

yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan 

tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 
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Judul Apjati: Uni Emirat Arab butuhkan 1.500 pekerja asal NTB 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Penempatan PMI Arab 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/237001/2021/06/10/apjati-uni-emirat-
arab-butuhkan-1500-pekerja-asal-ntb 

Jurnalis redaksi 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - H Muhammadun (Ketua Apjati NTB) Pekerja 'cleaning service' akan ditempatkan di 
mal-mal yang ada di Abu Dhabi, sedangkan pekerja perhotelan ditempatkan di Dubai 

neutral - H Muhammadun (Ketua Apjati NTB) Kami sudah MoU dan dalam waktu dekat ini akan 
mengurus 'job order' di Abu Dhabi 

positive - H Muhammadun (Ketua Apjati NTB) Harapan kami, ini bisa segera terlaksana sehingga 
kawan-kawan yang tertunda keberangkatannya ke Malaysia karena pandemi COVID-19 bisa 
dialihkan ke Timur Tengah 

positive - H Muhammadun (Ketua Apjati NTB) Kami Apjati NTB, akan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan keahlian bagi calon PMI, terutama masalah 
bahasa 

 

Ringkasan 

Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan Uni Emirat 
Arab (UEA) membutuhkan sebanyak 1.500 pekerja berkeahlian asal Nusa Tenggara Barat (NTB) 
untuk dipekerjakan sebagai petugas jasa kebersihan (cleaning service) di mal dan perhotelan 
dengan upah minimal Rp6 juta per bulan. "Pekerja 'cleaning service' akan ditempatkan di mal-
mal yang ada di Abu Dhabi, sedangkan pekerja perhotelan ditempatkan di Dubai," kata Ketua 
Apjati NTB H Muhammadun, di Mataram, Kamis. 

 

APJATI: UNI EMIRAT ARAB BUTUHKAN 1.500 PEKERJA ASAL NTB 

- Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan Uni Emirat 
Arab (UEA) membutuhkan sebanyak 1.500 pekerja berkeahlian asal Nusa Tenggara Barat (NTB) 
untuk dipekerjakan sebagai petugas jasa kebersihan (cleaning service) di mal dan perhotelan 
dengan upah minimal Rp6 juta per bulan. 
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"Pekerja 'cleaning service' akan ditempatkan di mal-mal yang ada di Abu Dhabi, sedangkan 
pekerja perhotelan ditempatkan di Dubai," kata Ketua Apjati NTB H Muhammadun, di Mataram, 
Kamis. 

Ia mengatakan permintaan pekerja asal NTB tersebut sudah disepakati oleh PT Tekad Jaya Abadi 
bersama perusahaan mitranya di UEA. Kedua perusahaan sudah menandatangani nota 
kesepahaman (MoU). PT Tekad Jaya Abadi merupakan salah satu anggota Apjati NTB yang 
berkantor pusat di NTB. 

"Kami sudah MoU dan dalam waktu dekat ini akan mengurus 'job order' di Abu Dhabi," kata 
Muhammadun yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Tekad Jaya Abadi. 

Meskipun sudah MoU dengan satu perusahaan, kata dia, upaya perekrutan sebanyak 1.500 
pekerja tetap dilakukan bersama dengan anggota Apjati NTB yang lainnya. 

Sinergi dengan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) perlu 
dilakukan agar permintaan dari Uni Emirat Arab segera bisa terpenuhi. 

Ia menegaskan pihaknya ingin segera bisa mengisi peluang kerja di salah satu negara di kawasan 
Timur Tengah tersebut agar warga NTB yang masih banyak menganggur selama pandemi 
COVID-19 bisa memperoleh pekerjaan. 

"Harapan kami, ini bisa segera terlaksana sehingga kawan-kawan yang tertunda 
keberangkatannya ke Malaysia karena pandemi COVID-19 bisa dialihkan ke Timur Tengah," 
katanya. 

Ia menambahkan bagi para calon pekerja yang memenuhi persyaratan akan diberikan 
kemudahan untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) yang akan dijadikan sebagai biaya 
pemberangkatan. 

Menurut dia Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diberikan izin 
memberangkatlan calon pekerja akan diberikan rekomendasi oleh pemerintah untuk 
mempermudah bank merealisasikan KUR kepada calon PMI. 

Selain kemudahan biaya pemberangkatan, pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada 
calon PMI, khususnya kemampuan berbahasa asing. 

"Kami Apjati NTB, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan 
keahlian bagi calon PMI, terutama masalah bahasa," demikian Muhammadun. 
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Judul Pandangan pengamat ketenagakerjaan tentang aturan JKP 
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Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
nomor 37 tahun 2021. Tujuannya mulia; memberikan keringanan beban bagi para tenaga kerja 
dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK, terlebih selama pandemi 
angka PHK melonjak hingga 3,6 juta kasus. Meski punya sejumlah manfaat yang bisa menjadi 
"jaring pengaman" bagi pekerja atau buruh ter-PHK, sejumlah pengamat ketenagakerjaan 
menilai ada beberapa ketentuan pada program JKP yang perlu disorot, seperti syarat 
kepesertaan, manfaat yang diberikan, serta penyesuaian peraturan dengan kondisi yang sedang 
terjadi. 

 

PANDANGAN PENGAMAT KETENAGAKERJAAN TENTANG ATURAN JKP 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
nomor 37 tahun 2021. Tujuannya mulia; memberikan keringanan beban bagi para tenaga kerja 
dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK, terlebih selama pandemi 
angka PHK melonjak hingga 3,6 juta kasus. 

Meski punya sejumlah manfaat yang bisa menjadi "jaring pengaman" bagi pekerja atau buruh 
ter-PHK, sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai ada beberapa ketentuan pada program 
JKP yang perlu disorot, seperti syarat kepesertaan, manfaat yang diberikan, serta penyesuaian 
peraturan dengan kondisi yang sedang terjadi. 

Menurut peneliti ISI (  Institute for Strategic Initiative  ) dan Direktur Publik Baru, Willy Purna 
Samadhi, salah satu syarat yang menjadi persoalan adalah syarat eligibilitas, di mana 
kepesertaan program JKP adalah membayar iuran 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar 
iuran paling singkat enam bulan berturut-turut. 

"Lebih ke persoalan relevansi dengan kondisi kita sekarang. Jika merujuk aturan tersebut, 
manfaat JKP baru bisa dipakai 2 tahun lagi. Jadi manfaat JKP baru bisa dipakai manfaat kalau 
terkena PHK di Februari atau Maret 2023. Padahal situasi pandemi banyak buruh atau pekerja 
yang sudah kena PHK tetapi belum bisa menikmati manfaat," kata Willy kepada  Lokadata,  Jumat 
(28/5/2021). 
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JKP, antara cita-cita luhur sebagai solusi pekerja ter-PHK dan persoalannya  Menurut Willy, 
program JKP seharusnya bisa menjadi solusi dan meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja atau 
buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kalau secara konsep dan idealnya, JKP bisa menjadi solusi. Akan tetapi, kalau dilihat dari aturan 
operasional atau aturan pemerintah, harapan itu belum cukup bisa terwujud karena ada 
sejumlah persoalan yang saya pikir bisa saja menjauhkan kesejahteraan bagi buruh atau 
pekerja," pungkas Willy. 

Persoalan yang dimaksud, menurut Willy, adalah batas atas manfaat uang tunai. Dengan aturan 
batas manfaat maksimal uang tunai sebesar Rp5 juta, di mana peserta JKP hanya menerima 45 
persen dari upah terakhir per bulan selama tiga bulan dan dan 25 persen di 3 bulan berikutnya, 
justru malah menciptakan kelompok miskin baru. 

"Manfaat uang tunai 45 persen selama 3 bulan, kemudian 25 persen di 3 bulan selanjutnya itu 
angka darimana dan apa maksudnya. Kalau disimulasi manfaatnya sangat kecil. Maka perlu 
adanya kinerja perbaikan. Di samping batas atas upah, seharusnya JKP membatasi batas 
minimum manfaat uang tunai yang diterima pekerja atau buruh untuk mencegah lahirnya 
kelompok miskin baru," ujar Willy. 

Persoalan selanjutnya, Willy juga menyoroti manfaat lain dari program JKP, yakni akses informasi 
pasar kerja dan pelatihan kerja. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan jenis-jenis 
pelatihan kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja atau buruh yang di-PHK tersebut. 

"Pelatihan kerja seperti apa sih yang dipersiapkan pemerintah, itu disediakan. Jangan-jangan 
(pelatihan kerja) yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi dunia kerja dan bisa 
saja tidak sesuai dengan minat buruh yang bersangkutan," lanjutnya. 

Terakhir, Willy juga menyayangkan minimnya informasi bagi pekerja atau buruh yang ingin 
mengetahui status iuran yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha terhadap 
pekerja untuk mendapatkan manfaat JKP. 

"Bagaimana buruh atau pekerja mengetahui bahwa iuran sudah dibayarkan dan bisa dengan 
mudah mengetahui status kepesertaan apakah sudah dibayar atau belum oleh pengusaha atau 
perusahaan. Kasihan jika pekerja tidak mendapatkan informasi dengan harapan sudah  eligible  
, ternyata perusahaan tidak membayarkan," papar Willy. 

Meski demikian, Willy mengapresiasi pemerintah yang telah mempersiapkan program JKP. 
Menurutnya, pekerja atau buruh sudah seharusnya mendapatkan perlindungan kesejahteraan 
pasca di-PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. 

"Niatnya sudah bagus, harus diapresiasi di mana negara sudah menunjukkan niatnya dalam 
menjaga kesejahteraan. Tetapi antara niat dan regulasi operasionalnya belum terlihat. Akan lebih 
bagus jika ada regulasi yang jelas untuk menggabungkan niat itu," tutup Willy. 

Celah yang bisa diperbaiki dari program JKP  Senada dengan Willy, Dosen Hukum 
Ketenagakerjaan UGM Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa syarat kepesertaan JKP yang paling 
sedikit mengiur 12 bulan dalam 24 bulan dan telah mengiur paling singkat 6 bulan berturut-
turut, berpotensi tidak bisa dinikmati oleh pekerja/buruh yang di-PHK. 

"Jika merujuk ketentuan tersebut, hal ini tentu disayangkan karena PHK justru banyak terjadi 
belakangan ini karena pengaruh pandemi Covid. Para pekerja yang di-PHK (saat ini) jadi tidak 
bisa merasakan manfaat JKP, padahal justru sangat dibutuhkan," tukas Nabiyla kepada  Lokadata  
, Minggu (30/5/2021). 



 

6 
 

Lebih lanjut, Nabiyla juga melihat celah pada program JKP, sehingga ada kecenderungan para 
pekerja atau buruh akan kesulitan mendapatkan manfaat JKP. 

"Pertama, JKP hanya meng-cover pekerja penerima upah, yang mana berarti hanya pekerja 
formal yang bisa menjadi peserta JKP. Padahal, saat ini jumlah pekerja informal di indonesia 
justru lebih mendominasi."  "Kedua, syarat untuk mendapatkan JKP cukup rumit bersandar pada 
keaktifan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja ke program ini. Dengan kata lain, jika 
perusahaan abai (membayar iuran) maka nasib pekerja untuk mendapatkan JKP menjadi 
terhambat," lanjut Nabiyla. 

Meski demikian, Nabiyla melihat sisi baik dari program JKP. Menurutnya, niat dari program ini 
sudah baik dan bisa memberikan manfaat bagi pekerja/buruh yang di-PHK.. 

"JKP adalah perwujudan dari  unemployment benefit  (manfaat bagi pengangguran) yang sudah 
banyak dimiliki oleh negara-negara maju, dan sudah disarankan oleh ILO --organisasi 
ketenagakerjaan internasional-- untuk dimiliki Indonesia sejak cukup lama," imbuhnya. 

Penjelasan pemerintah tentang aturan JKP yang rumit  Menanggapi pandangan para pengamat 
mengenai JKP, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
Retno Pratiwi meluruskan bahwa aturan JKP sudah dibuat sefleksibel mungkin dan disesuaikan 
dengan iklim kerja di Indonesia, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh peserta. 

"JKP ini juga menjadi haknya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Terbatas) dan PKWTT (Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Terbatas), sehingga pekerja dengan berbagai bentuk perjanjian (formal dan 
informal) selama mengiur 6 bulan berturut-turut bisa mendapatkan hak yang sama untuk JKP," 
kata Retno saat dihubungi  Lokadata  , Senin (31/5/2021). 

Terlepas dari pekerja yang terkena PHK kurang dari 24 bulan selama masa iur, Retno 
menjelaskan hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebab, pembiayaan program JKP ini berasal 
dari pemerintah pusat yang mengiur sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen serta Jaminan Kematian (JKM) sebesar 
0,10 persen. 

"Di UU sudah dikatakan kalau kita melakukan rekomposisi sebagai sumber pendanaan itu untuk 
program yang tidak menjadi beban pekerja. Selama peserta memenuhi syarat untuk mengikuti 
JKP, (manfaat JKP) bisa berlaku PKWT dan PKWTT," lanjutnya. 

Dari segi informasi kepesertaan, pekerja/buruh yang ingin mengetahui status kepesertaan JKP, 
bisa menanyakan dengan menghubungi pihak BPJS. 

"Di zaman sekarang sudah terbuka, kami mengintegrasikan data BPJS dan Sisnaker (Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan) sehingga pekerja dengan mudah mengetahui status kepesertaan 
JKP. Jika pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja, maka ada sanksi administrasi (bagi 
pengusaha)," tegas Retno. 

Meski pemerintah telah merekomposisi sumber pendanaan JKP sedemikian rupa, Retno 
menyadari bahwa timbulnya permasalahan aturan yang JKP yang meresahkan pekerja/buruh 
adalah kurangnya sosialisasi, baik kepada publik maupun kepada pengusaha atau perusahaan. 

Tersebab hal itu, kata Retno, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi mendalam seputar 
aturan JKP yang saat ini telah dilakukan oleh Kemnaker dan BPJS. "Dan betul kita sampaikan. 
Karena  stakeholder  kami dari pengusaha dan pekerja sehingga harus disampaikan melalui 
dinas-dinas yang melayani. Setelah itu, nanti diatur pengelolaan perangkat, siapa yang melayani, 
dananya dan termasuk pelatihannya (sosialisasi) melalui siapa," tutup Retno. 
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Ukuran 0 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan Uni Emirat 
Arab (UEA) membutuhkan sebanyak 1.500 pekerja berkeahlian asal Nusa Tenggara Barat (NTB) 
untuk dipekerjakan sebagai petugas jasa kebersihan (cleaning service) di mal dan perhotelan 
dengan upah minimal Rp6 juta per bulan. "Pekerja 'cleaning service' akan ditempatkan di mal-
mal yang ada di Abu Dhabi, sedangkan pekerja perhotelan ditempatkan di Dubai," kata Ketua 
Apjati NTB H Muhammadun, di Mataram, Kamis. 

 

APJATI SEBUT UNI EMIRAT ARAB BUTUHKAN 1.500 PEKERJA ASAL NTB 

Mataram - Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan 
Uni Emirat Arab (UEA) membutuhkan sebanyak 1.500 pekerja berkeahlian asal Nusa Tenggara 
Barat (NTB) untuk dipekerjakan sebagai petugas jasa kebersihan (cleaning service) di mal dan 
perhotelan dengan upah minimal Rp6 juta per bulan. 

"Pekerja 'cleaning service' akan ditempatkan di mal-mal yang ada di Abu Dhabi, sedangkan 
pekerja perhotelan ditempatkan di Dubai," kata Ketua Apjati NTB H Muhammadun, di Mataram, 
Kamis. 

Ia mengatakan permintaan pekerja asal NTB tersebut sudah disepakati oleh PT Tekad Jaya Abadi 
bersama perusahaan mitranya di UEA. Kedua perusahaan sudah menandatangani nota 
kesepahaman (MoU). 

PT Tekad Jaya Abadi merupakan salah satu anggota Apjati NTB yang berkantor pusat di NTB. 

"Kami sudah MoU dan dalam waktu dekat ini akan mengurus 'job order' di Abu Dhabi," kata 
Muhammadun yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Tekad Jaya Abadi. 

Meskipun sudah MoU dengan satu perusahaan, kata dia, upaya perekrutan sebanyak 1.500 
pekerja tetap dilakukan bersama dengan anggota Apjati NTB yang lainnya. 

Sinergi dengan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) perlu 
dilakukan agar permintaan dari Uni Emirat Arab segera bisa terpenuhi. 
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Ia menegaskan pihaknya ingin segera bisa mengisi peluang kerja di salah satu negara di kawasan 
Timur Tengah tersebut agar warga NTB yang masih banyak menganggur selama pandemi 
COVID-19 bisa memperoleh pekerjaan. 

"Harapan kami, ini bisa segera terlaksana sehingga kawan-kawan yang tertunda 
keberangkatannya ke Malaysia karena pandemi COVID-19 bisa dialihkan ke Timur Tengah," 
katanya. 

Ia menambahkan bagi para calon pekerja yang memenuhi persyaratan akan diberikan 
kemudahan untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) yang akan dijadikan sebagai biaya 
pemberangkatan. 

Menurut dia Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diberikan izin 
memberangkatlan calon pekerja akan diberikan rekomendasi oleh pemerintah untuk 
mempermudah bank merealisasikan KUR kepada calon PMI. 

Selain kemudahan biaya pemberangkatan, pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada 
calon PMI, khususnya kemampuan berbahasa asing. 

"Kami Apjati NTB, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan 
keahlian bagi calon PMI, terutama masalah bahasa," demikian Muhammadun. 
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Judul Cak Imin: BLK Komunitas Jadi Solusi Ciptakan SDM Unggul dan Siap 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat 
kompetitif. Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin 
mengatakan, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren, bisa 
menjadi solusi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kompeten 
ketika lulus nanti. 

 

CAK IMIN: BLK KOMUNITAS JADI SOLUSI CIPTAKAN SDM UNGGUL DAN SIAP 
KERJA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha  , JAKARTA  - Kebutuhan tenaga kerja 
terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif. 

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, 
keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren, bisa menjadi solusi 
dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kompeten ketika lulus nanti. 

"Dengan pelatihan vokasi yang ada di BLK Komunitas, khususnya di  pesantren  dapat 
menyiapkan SDM atau santri yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti," kata 
Cak Imin, kepada wartawan, Kamis (10/6/2021). 

Ketua Umum DPP PKB itu juga menyebut BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi yang 
meliputi pesantren, komunitas serikat buruh/pekerja yang tersebar di Indonesia. 

Dia pun mengapresiasi peresmian BLK Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bersama 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa 
Barat, Selasa (8/6/2021). 

Menurutnya, dengan BLK Komunitas, pesantren dapat menentukan sesuai bakat santri-santrinya, 
mulai dari pertanian, teknologi, mesin, tata busana, kesenian dan lain-lain. 
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"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga 
keagamaan dan dunia industry lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja," 
ungkap Cak Imin. 

Selain itu, Cak Imin juga meminta kepada pemerintah untuk terus konsisten mengembangkan 
BLK Komunitas guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. 

Adapun kejuruan yang ada di BLK Komunitas terdiri dari teknik otomotif, las, konstruksi furnitur, 
perkapalan, instalasi infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, 
multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, 
kesenian, seni kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana, tata rias, bahasa, 
perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial. 
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Judul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Disabilitas 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Kesehatan Reproduksi Disabilitas 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis 27 

Tanggal 2021-06-10 06:22:00 

Ukuran 280x83mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 18.480.000 

News Value Rp 92.400.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas sudah diatur dalam kebijakan dan strategi 
kesehatan reproduksi. Kebijakan meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, 
pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/A1DS, 
pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja,pencegahan 
dan penanganan infertilitas, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut 
(kanker, osteoporosis, dementia). Lingkup kesehatan reproduksi yang ada masih dominan 
berpaham pada normalisme, semua didesain untuk individu yang normal. Belum ada desain 
khusus penyandang disabilitas. 

 

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DISABILITAS 

RUANG lingkup kesehatan reproduksi secara luas sudah diatur dalam kebijakan dan strategi 
kesehatan reproduksi. Kebijakan meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, 
pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/A1DS, 
pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja,pencegahan 
dan penanganan infertilitas, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut 
(kanker, osteoporosis, dementia). 

Lingkup kesehatan reproduksi yang ada masih dominan berpaham pada normalisme, semua 
didesain untuk individu yang normal. Belum ada desain khusus penyandang disabilitas. 

Kebijakan perlindungan hak bagi difabel sebenarnya sudah ada dalam UU No 8 Tahun 2016 yang 
mengamanatkan pemerintah nasional dan daerah menghormati, melindungi, dan memajukan 
hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. 

Indonesia juga turut menyepakati tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) dan 
sekarang dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu target kSDGs 
tahun 2030 adalah mewujudkan kesetaraan gender, pendidikan inklusi, dan non-dliskriminasi 
termasuk kepada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4Tahun 
2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 3 ayat b 
menyebutkan tentang hak penyandang disabilitas terkait pendidikan, ketenagakerjaan, 
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kesehatan, social, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat 
tinggal, dan aksesibilitas. 

Namun, dalam implementasi belum memihak kepada mereka, termasuk akses terhadap 
pelayanan kesehatan reproduksi. Pada aspek pelayanan kesehatan, pemerintah dinilai kurang 
memperhatikan hak-hak reproduksi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang 
disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang mendukung akses informasi 
serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. 

Segera Implementasikan 

Masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang kurang mengetahui informasi kesehatan 
reproduksi. Orang tua mereka memberikan informasi kesehatan reproduksi sebatas persiapan 
dalam menghadapi menstruasi. Kurikulum di sekolah juga belum secara spesifik membahas 
kesehatan reproduksi secara komprehensif, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas. 
Mereka mencari sendiri informasi kesehatan reproduksi untuk kebutuhan perkembangan seksual 
dan biologis. Secara biologis penyandang disabilitas mengalami perkembangan pubertas yang 
sama dengan perempuan non-penyandang disabilitas. Kurangnya infomasi kesehatan reproduksi 
mengakibatkan mereka mencari sendiri melalui film dan video di internet. 

Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas bisa berdampak pada 
kekerasan seksual. Pelaku biasanya tidak jauh dari mereka, yakni orang terdekat yang 
mengetahui kelemahannya. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi juga mengakibatkan 
mereka tidak dapat memiliki silat aserdf, yakni berani mengatakan tidak atau melawan ketika 
mengalami perlakuan kekerasan. 

Pemerintah harus mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan layanan kesehatan 
dengan baik sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya,layanan promosi kesehatan 
reproduksi dan pemerik-sanaan untuk penyandang disabilitas khususnya perempuan 
penyandang disabilitas, kemudian ada pemanggilan antrean bagi tunarungu dan ada asuransi 
kesehatan atau BPJS khusus penyandang disabilitas. 

Penting memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum pendidikan 
sekolah baik sekolah inklusi atau regular yang menerima siswa penyandang disabilitas maupun 
di sekolah sekolah luar biasa (SLB). Orang tua penyandang disabilitas perlu memiliki bekal 
pengetahuan reproduksi, karena mereka yang sehari-hari dekat dengan anak penyandang 
disabilitas. (27) 

- Islamiyatur Rokhmah, dosen Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta 
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Judul Wapres Resmikan BWM Ponpes Cipasung Tasikmalaya 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL Pg23 

Jurnalis NID 

Tanggal 2021-06-10 06:04:00 

Ukuran 192x107mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 29.568.000 

News Value Rp 147.840.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok 
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama OJK mendorong 
pengembangan usaha mikro syariah, serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. 
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung. 

 

WAPRES RESMIKAN BWM PONPES CIPASUNG TASIKMALAYA 

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok 
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama OJK mendorong 
pengembangan usaha mikro syariah, serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. 
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung. 

Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa 
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok 
pesantren ke masyarakat sekitar. "Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong 
pengembangan BWM di pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk 
menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses 
keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan," terang Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6). 

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso 
mengatakan, program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi pondok pesantren yang 
selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya 
dalam dakwah ekonomi. Sinergi antara BWM dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung ini akan 
dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro 
masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha. 

"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-
besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Wrimboh. 

Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menyambut baik pendirian 
BWM ini yang bisa mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung. "Apresiasi untuk dukungan 
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OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren. BWM adalah 
program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat 
disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausa-haan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut 
dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi 
wirausahawan," papar dia. (nid) 
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Judul BERITA FOTO - Peningkatan Kualitas SDM 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-06-10 05:29:00 

Ukuran 83x102mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 48.555.000 

News Value Rp 242.775.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - PENINGKATAN KUALITAS SDM 

caption: 

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi (kiri) dan Dirjen Pembinaan Pelatihan 
Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan menandatangani Nota Kesepahaman 

terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam program Peningkatan Akses 
Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Ponpes C ipasung 
Tasikmalaya, kemarin. 
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Judul Pelatihan SDM Harus Sesuai Kebutuhan Pasar dan Industri 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis Iwan 

Tanggal 2021-06-10 05:24:00 

Ukuran 97x189mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 4.850.000 

News Value Rp 48.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin meminta agar Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas terus mengembangkan kejuruan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pasar kerja dan dunia industri (link and match). "Langkah dan kebijakan pengembangan BLK 
Komunitas tentu saja perlu disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang 
ada di sekitar BLK Komunitas* ujar K.H. Ma'ruf di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

PELATIHAN SDM HARUS SESUAI KEBUTUHAN PASAR DAN INDUSTRI 

Tasikmalaya - Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin meminta agar Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas terus mengembangkan kejuruan pelatihan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match). 

"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas tentu saja perlu disesuaikan pula atau 
bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas* ujar K.H. Ma'ruf di 
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Lebih lanjut, menurut K.H. Ma'ruf, perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang 
semakin cepat telah mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan 
ketenagakerjaan. Wapres mencontohkan, disrupsi akibat pandemi COV1D-19 dan perkembangan 
teknologi digital telah menghilangkan berbagai profesi pekerjaan yang sebelumnya bisa 
dilakukan oleh manusia dan digantikan oleh kecerdasan buatan. Hal tersebut juga harus 
diantisipasi oleh BLK Komunitas dalam menyiapkan program pelatihannya. 

"BLK Komunitas juga perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi serta industri agar mampu 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini guna mengantisipasi perkembangan dunia 
industri," ungkap K.H. Ma'ruf. 

Keberadaan BLK Komunitas, K.H. Ma'ruf menjelaskan, juga diharapkan melahirkan tenaga 
tenaga kerja produktif yang mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini, 
yang menuntut penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi, agar dapat berkontribusi dalam 
menentukan kemajuan bangsa. 
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Selain itu, pelatihan yang digelar BLK Komunitas juga diharapkan dapat mendorong minat 
masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru yang dapat menekan angka 
pengangguran. 

"Program pelatihan vokasi yang selama ini telah dikembangkan sebanyak 23 jenis kejuruan di 
BLK Komunitas mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga pada akhirnya dapat 
menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian," jelas K.H. Ma'ruf. 

Senada dengan Wapres, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, adanya BLK 
Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. 

BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan 
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, 
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 

Keberadaan BLK Komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompeten dan berdaya saing, yang merupakan 
program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI foko Widodo (Jokowi) saat ini. 

Pada tahun 2020 Kemnaker telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara 
keseluruhan saat ini terdapat 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Lebih dari itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengalokasikan program dan anggaran untuk 
bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. 

"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instrukturdan 
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," ujar 
Ida. 

Ida pun menerangkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK 
Komunitas menjadi 23 kejuruan. 

"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan serikat pekerja/-
serikat buruh melalai program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang 
punggungdalam mencetak pekerja yang siap kerja," papar Ida. 

Disisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun terus mendukung pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) Industri agar bisa berdaya saing dalam era Industri 4.0. SDM 
berperan penting dalam mendukung aktivitas industri sehingga bisa lebih produktif, inovatif dan 
kompetitif. Selain itu, SDM perlu memiliki ski 11 untuk dapat mengoperasikan teknologi terkini. 
iwan/gro 
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Judul Berita Foto - Latihan Kerja (BLK) Komunitas 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis IST 

Tanggal 2021-06-10 05:17:00 

Ukuran 86x135mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 67.080.000 

News Value Rp 335.400.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - LATIHAN KERJA (BLK) KOMUNITAS 

caption: 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sambutan dalam Pengukuhan 
Pengurus Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Tasikmalaya, Selasa 
(8/6). BLK di bawah Kemnaker ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan 
keterampilan kerja, tidak hanya bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat 
di sekitar ponpes. 
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Judul Ingat, Swasta Punya Kewajiban Pekerjakan Disabilitas 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis OSP 

Tanggal 2021-06-10 04:38:00 

Ukuran 158x240mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 71.100.000 

News Value Rp 213.300.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
bidang ketenagakerjaan. Salah satu tugas ULD, yakni mendorong terciptanya lapangan kerja 
untuk peyandang disabilitas. 

 

INGAT, SWASTA PUNYA KEWAJIBAN PEKERJAKAN DISABILITAS 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
bidang ketenagakerjaan. Salah satu tugas ULD, yakni mendorong terciptanya lapangan kerja 
untuk peyandang disabilitas. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah 
mengatakan, Pemerintah berkepentingan untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan 
inklusi. 

Sehingga semua latar belakang, karakteristik, dan kemampuan punya kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan pekerjaan. 

“Pemerintah ingin berperan aktif memberi dukungan kepada penyandang disabilitas untuk 
memperoleh pekerjaan,” ungkap Andri dalam keterangan tertulisnya, kemarin. 

Andri menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menyelenggarakan pelatihan bagi penyandang 
disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas 
dalam memperoleh kesempatan kerja. 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2020, jumlah penduduk usia 
kerja penyandang disabilitas sebanyak 17,95 juta orang. Yang masuk ke angkatan kerja, 
sebanyak 7,99 juta orang. 

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 
persen. Angka ini jauh di bawah angka TPAK Nasional yang sebesar 69 persen. 
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Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang dan jumlah 
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247 ribu orang dengan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen. 

Andri menilai, rendahnya partisipasi di sektor industri, dipengaruhi oleh beberapa permasalahan 
seperti tidak tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja, kesenjangan sosial, dan pelatihan 
pendidikan yang tidak inklusif. 

Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi 
dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan 
Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah/lulus 
SD. Untuk mendukung penyediaan lapangan kerja untuk penyandang disabilitas, paparnya, 
Pemprov DKI sudah mengeluarkan payung hukum. 

Antara lain, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Perlindungan Penyandang Disabilitas. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2014 
tentang Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas. Aturanaturan ini merupakan perwujudan dari 
amanah Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Pasal 27 ayat 2 tahun 1945. 
Landasan kebijakan program ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas. 

Pasal penting yang terkait upaya memperkuat pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang 
disabilitas di antaranya adalah Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 
2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling 
sedikit 2 persen penyandang disabilitas. Dan, mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan 
paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

“Untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas perlu keterlibatan dan kerja 
kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Baik dalam lingkup nasional maupun lingkup-lingkup 
regional provinsi dan kabupaten/ kota,” pungkasnya. 

Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Inaya Lutfiani mengatakan, berdasarkan 
hasil observasi, penyandang disabilitas. Salah satunya tunanetra dalam kehidupan sehari-hari 
seperti terasingkan dari pekerjaan. 

Padahal, aksesibilitas pada konteks ketenagakerjaan, khususnya hak atas pekerjaan dapat 
dimaknai sebagai tahap penyandang disabilitas memperoleh akses mengenai informasi 
pekerjaan secara terbuka, luas, dan tanpa adanya diskriminasi. 

“Sudah jelas aturan mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibuat oleh 
pemerintah. Yaitu terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan 
Koperasi,” tulis Inaya dalam penelitiannya. 

Dia menambahkan, pasal 53 Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan (1) 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 
mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

Pasal 2, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

Bahkan lebih tegas pula diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas. Peraturan tentang kuota diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. 
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“Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas 
yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada 
perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya,” ujarnya.  OSP 
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Judul Jumlah Peserta Belum Optimal 

Nama Media Kompas 

Newstrend Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis Age 

Tanggal 2021-06-10 04:13:00 

Ukuran 337x52mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 144.910.000 

News Value Rp 434.730.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kinerja investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus meningkat. Ini 
berbanding terbalik dengan rendahnya jumlah pekerja yang terlindungi dalam program jaminan 
sosial. BP Jamsostek diingatkan agar tidak menomorduakan pelayanan publik dan lebih maksimal 
merangkul pekerja menjadi peserta Jamsostek. Sampai akhir 2020, jumlah tenaga kerja yang 
terdaftar di BP Jamsostek 50,69 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang merupakan peserta aktif 
hanya 29,98 juta orang. Mereka ini para pekerja yang belum dilaporkan berhenti oleh pemberi 
kerja, masih aktif membayar iuran, serta dalam masa tenggang pembayaran (grace period). 
Sisanya terhitung non-aktif. 

 

JUMLAH PESERTA BELUM OPTIMAL 

Kinerja investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus meningkat. Ini 
berbanding terbalik dengan rendahnya jumlah pekerja yang terlindungi dalam program jaminan 
sosial. BP Jamsostek diingatkan agar tidak menomorduakan pelayanan publik dan lebih maksimal 
merangkul pekerja menjadi peserta Jamsostek. 

Sampai akhir 2020, jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BP Jamsostek 50,69 juta orang. Dari 
jumlah tersebut, yang merupakan peserta aktif hanya 29,98 juta orang. Mereka ini para pekerja 
yang belum dilaporkan berhenti oleh pemberi kerja, masih aktif membayar iuran, serta dalam 
masa tenggang pembayaran (grace period). Sisanya terhitung non-aktif. 

Padahal, total jumlah angkatan kerja di Indonesia per Februari 2021 adalah 131,06 juta orang. 
Sekitar 90 juta orang di antaranya memenuhi kriteria untuk menjadi peserta Jamsostek. Artinya, 
kepesertaan aktif BP Jamsostek saat ini baru mencakup 33,3 persen dari total pekerja yang 
sebenarnya berhak mendapat jaminan sosial. 

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, Rabu (9/6/2021) mengatakan, pengelolaan kepesertaan 
BP Jamsostek tidak sinkron dengan dana investasi yang terus meningkat. Sepanjang 2020, total 
aset dana investasi jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek tumbuh 13 persen dari Rp 428,3 
triliun pada 2019 menjadi Rp 483 78 triliun. 
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Hery mengingatkan BP Jamsostek agar tetap fokus pada tugas yang lebih mendesak, yakni 
meningkatkan cakupan kepesertaan Jamsostek. "Masih banyak sekali pekerja kita yang belum 
terdaftar. Jangan sampai terbalik, mengembangkan investasi, tetapi menomorduakan perluasan 
kepesertaan dan pelayanan publik," katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta. 

BP Jamsostek diharapkan bisa meningkatkan anggaran untuk program sosialisasi dan edukasi ke 
masyarakat serta perusahaan guna meningkatkan jumlah peserta. Menurut dia, pengaduan 
masyarakat terkait pengelolaan BP Jamsostek, antara lain, sosialisasi yang minim dan sulitnya 
warga mengakses pendaftaran untuk menjadi peserta BP Jamsostek. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, di tengah capaian investasi dan 
likuiditas keuangan yang baik, masih ada tantangan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan 
BP Jamsostek. 

Ia berharap, dengan kondisi keuangan yang baik itu, target untuk mencapai peningkatan akuisisi 
cakupan kepesertaan tahun ini bisa lebih mudah tercapai. Tahun ini, BP Jamsostek menargetkan 
menambah kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif. (AGE) 
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Judul Antisipasi Pekerja Migran 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis X-7 

Tanggal 2021-06-10 03:44:00 

Ukuran 378x326mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 402.192.000 

News Value Rp 4.021.920.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Petugas BP2MI yang ada di 23 unit pelaksana tugas 
(UPT) di seluruh wilayah Indonesia telah melipatgandakan kekuatan dan siap memberikan 
pelayanan terbaik untuk para pahlawan devisa itu 

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Mereka yang reaktif langsung 
diisolasi khusus, sedangkan yang tidak reaktif dilakukan isolasi mandiri di Asrama haji Sukolilo 
Surabaya. Hal tersebut sudah diterapkan sejak Lebaran lalu 

negative - Arbani Mukti Wibowo (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang) Karena itu, mereka 
yang masuk dari Bandara Juanda Surabaya harus memenuhi prosedur operasional standar 
Kemenkes mulai tes swab sampai karantina 5 hari di RS Haji Surabaya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini pemerintah telah bekerja sama 
dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

 

Ringkasan 

Kepulangan pekerja migran. Indonesia akan terus melonjak seiring dengan sejumlah kebijakan 
negara penempatan dalam menekan kasus covid-19. Pemerintah dalam hal ini Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini bersiaga untuk mengantisipasi 
peningkatan jumlah pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI). 

 

ANTISIPASI PEKERJA MIGRAN 

Kepulangan pekerja migran. Indonesia akan terus melonjak seiring dengan sejumlah kebijakan 
negara penempatan dalam menekan kasus covid-19. 

PEMERINTAH dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini 
bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI). 
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Sejumlah daerah juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di antaranya dengan 
melakukan tes cepat terhadap PMI di bandara kedatangan serta melaksanakan karantina. 

"Petugas BP2MI yang ada di 23 unit pelaksana tugas (UPT) di seluruh wilayah Indonesia telah 
melipatgandakan kekuatan dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk para pahlawan devisa 
itu," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. kemarin. 

Berdasarkan data BP2MI, lanjutnya, pada periode Januari-Mei 2021 sebanyak 86.000 PMI pulang 
ke Indonesia melalui pintu debarkasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 

Jumlah kepulangan PMI, imbuhnya, akan terus melonjak seiring dengan sejumlah kebijakan 
negara penempatan dalam menekan laju pertumbuhan kasus covid-19. 

Adapun yang menjadi catatan penting BP2MI saat ini, sambungnya, ialah kepulangan sekitar 
7.300 deportan dari Malaysia yang harus menjalani masa tahanan di negeri jiran itu. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menerapkan tes cepat terhadap setiap PMI yang datang di 
Bandara Juanda Surabaya untuk mengetahui apakah mereka terpapar covid-19 atau tidak. 

"Mereka yang reaktif langsung diisolasi khusus, sedangkan yang tidak reaktif dilakukan isolasi 
mandiri di Asrama haji Sukolilo Surabaya. Hal tersebut sudah diterapkan sejak Lebaran lalu," 
kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, kemarin. 

Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, mengatakan PMI masuk wilayahnya sudah 
sejak dua minggu sebelum Lebaran. "Karena itu, mereka yang masuk dari Bandara Juanda 
Surabaya harus memenuhi prosedur operasional standar Kemenkes mulai tes swab sampai 
karantina 5 hari di RS Haji Surabaya," tegasnya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo. mengatakan PMI yang pulang 
ke daerah itu pada 30 April-1 Juni 2021 sebanyak 526 orang. Ada 14 orang positif covid-19. 
Sebanyak 11 di antara mereka saat ini sudah negatif setelah menjalani karantina di RS Lapangan 
Poltekkes Malang. 

Di Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Diksan menyebutkan pihaknya akan 
melakukan tes antigen kepada PMI yang pulang ke daerahnya. 

Di Kabupaten Cianjur, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 setempat, Yusman Faisal, 
mengatakan sejauh ini belum ada PMI yang masuk daerahnya. 

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan antisipasi. 

Kebijakan serupa disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 
NTT, Yohanes Audax. Menurutnya, pihaknya bakal mengarantinakan PMI asal wilayah itu secara 
terpusat. Ia mengakui belum mengetahui berapa jumlah PMI asal Sikka yang akan pulang pada 
Juni ini. 

Minta dukungan ILO 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan 
pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan dalam menangani dampak pandemi 
covid-19 di sektor ketenagakerjaan. 

"Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujarnya. 
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Ida menjelaskan, dalam upaya membangun kembali dunia kerja yang terdampak covid-19, 
pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama, dari stimulus ekonomi untuk 
bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. (Iam/FL/BN/BB/AD/GL/X-7) 
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Judul Pengelola BLK Komunitas Didorong Kembangkan Kualitas Pelatihan 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/pengelola-blk-komunitas-didorong-
kembangkan-kualitas-pelatihan 

Jurnalis ragil 

Tanggal 2021-06-10 00:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya menyamakan persepsi pengelolaan 
balai latihan kerja (BLK) komunitas. Hal itu bertujuan untuk mengembangkan kualitas pelatihan 
dan penyamaan standar pelatihan. 

 

PENGELOLA BLK KOMUNITAS DIDORONG KEMBANGKAN KUALITAS PELATIHAN 

TASIKMALAYA  - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya menyamakan 
persepsi pengelolaan balai latihan kerja (BLK) komunitas. Hal itu bertujuan untuk 
mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan. Salah satu cara yang 
dilakukan ialah menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa 
Barat, pada 7-8 Juni 2021. 

Acara itu dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. 

Sebanyak 50 peserta mengikuti acara itu secara luring. Sementara itu, sebanyak 964 perwakilan 
lembaga penerima bantuan mengikuti acara secara daring. Dalam kesempatan itu KH Ma'ruf 
Amin juga meresmikan Program BLK Komunitas Tahun 2021. 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan, pihaknya terus mendorong 
pengelola BLK komunitas mengembangkan kualitas pelatihan di lembaga. 

"Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi 
daerah setempat," kata Hindun Anisah. 

Hindun menambahkan, pengelola BLK komunitas didorong terus aktif membangun relasi dengan 
pemangku kepentingan. 

Selain itu, pengelola BLK komunitas juga harus mampu berjejaring mengembangkan pelatihan, 
instruktur serta informasi pasar kerja. 
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Hindun memastikan Kemenaker terus berupaya mengembangkan Program BLK Komunitas, baik 
dari sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. 

"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan 
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh," ujar 
Hindun. (  ant  )  Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: 
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Judul Gus AMI: BLK Komunitas jadi solusi ciptakan SDM unggul dan siap kerja 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2202354/gus-ami-blk-komunitas-
jadi-solusi-ciptakan-sdm-unggul-dan-siap-kerja 

Jurnalis Boyke Ledy Watra 

Tanggal 2021-06-09 22:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren bisa menjadi solusi menyiapkan sumber 
daya manusia yang unggul, mumpuni, dan kompeten. Gus AMI di Jakarta Rabu, mengatakan 
kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat 
kompetitif. 

 

GUS AMI: BLK KOMUNITAS JADI SOLUSI CIPTAKAN SDM UNGGUL DAN SIAP KERJA 

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren bisa menjadi solusi menyiapkan 
sumber daya manusia yang unggul, mumpuni, dan kompeten. 

Gus AMI di Jakarta Rabu, mengatakan kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di 
tengah persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif. 

"Dengan pelatihan vokasi yang ada di BLK Komunitas, khususnya di pesantren dapat menyiapkan 
SDM atau santri yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti," kata Gus AMI. 

Gus AMI mengatakan BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi yang meliputi pesantren 
dan komunitas serikat buruh/pekerja yang tersebar di Indonesia. 

Gus AMI mengapresiasi peresmian BLK Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bersama 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa 
Barat, pada Selasa, 8 Juni 2021. 

Gus AMI yang juga Ketua Umum DPP PKB itu menyampaikan dengan BLK Komunitas, pesantren 
dapat menentukan sesuai bakat para santri mulai dari pertanian, teknologi, mesin, tata busana, 
kesenian, dan lain-lain. 
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"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga 
keagamaan dan dunia industri lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja," ucap 
Gus AMI. 

Selain itu, Gus AMI meminta pemerintah untuk terus konsisten mengembangkan BLK Komunitas 
guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. 

Kejuruan yang ada di BLK Komunitas mulai dari teknik otomotif, las, konstruksi furnitur, 
perkapalan, instalasi infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, 
multimedia, dan desain komunikasi visual. 

Kemudian ada kejuruan pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, kesenian, seni 
kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana, tata rias, bahasa, perhotelan, 
kesehatan tradisional, seni kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial. 
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Judul Pemkab Nias Utara Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Optimalisasi Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://rri.co.id/medan/daerah/1074232/pemkab-nias-utara-
sosialisasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan 

Jurnalis Munieli Harefa 

Tanggal 2021-06-09 22:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja di wilayah 
Kabupaten Nias Utara bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Utara, Rabu (9/6/ 2021). Kepala 
Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara Drs. Folo'o 
Hulu menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegitan sosialisasi ini adalah Inpres No. 2 Tahun 
2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

PEMKAB NIAS UTARA SOSIALISASIKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. 

Gunungsitoli : Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja di wilayah Kabupaten Nias Utara bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Utara, Rabu (9/6/ 
2021). 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara Drs. 
Folo'o Hulu menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegitan sosialisasi ini adalah Inpres No. 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Melalui program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila 
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena 
menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau 
pensiun. 
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Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, menyampaikan bahwa ada banyak manfaat menjadi 
anggota BPJS Ketenagakerjaan ini. Salah satunya adalah jika terjadi kecelakaan saat sedang 
bekerja maka biayanya ditanggulangi oleh BPJS Ketenagaakerjaan. 

"Pada kesempatan ini kami memberikan kesadaran betapa pentingnya ikut menjadi peserta dan 
membayar iuran BPJS ketenagakerjaan ini dari pada membuang uang ke hal yg kurang 
bermanfaat dan produktif. Kita berharap kedepan masyarakat kita di Kabupaten Nias Utara ini 
baik itu nelayan, tukang bangunan, pedagang, buruh dan THL bisa ikut menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," pungkas Wakil Bupati. 

Sebelum mengakhiri arahannya dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut, Wakil 
Bupati Nias Utara menyampaikan apresiasinya atas pelaksaaan sosialisasi tersebut dan berpesan 
kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan baik. 

Pada pelaksanaan Sosialisasi ini sebagai narasumber Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Nias 
Gunungsitoli Rolan Tobing. Sosialisasi ini turut dihadiri Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Camat se-Kabupaten Nias Utara. 
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Judul Kemenaker Siap Sanksi Perusahaan yang Melanggar Hak Pekerja Mitra 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Sanksi Perusahaan Pelanggar Hak Pekerja Mitra 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210609/12/1403536/kemenaker-
siap-sanksi-perusahaan-yang-melanggar-hak-pekerja-mitra 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-06-09 22:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan siap mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap 
perusahaan yang melanggar hak pekerja mitra berupa sanksi administratif seperti pencabutan 
izin usaha. Adapun belakangan ramai isu mengenai protes dari para driver ojek online yang 
menilai Gojek melakukan perubahan insentif Gosend Sameday secara sepihak. Pihak Gojek telah 
memberikan klarifikasi bahwa hal itu untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih 
banyak mitra. 

 

KEMENAKER SIAP SANKSI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HAK PEKERJA MITRA 

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan siap mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap 
perusahaan yang melanggar hak pekerja mitra berupa sanksi administratif seperti pencabutan 
izin usaha. 

Adapun belakangan ramai isu mengenai protes dari para driver ojek online yang menilai  Gojek  
melakukan perubahan insentif Gosend Sameday secara sepihak. Pihak Gojek telah memberikan 
klarifikasi bahwa hal itu untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak mitra. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro 
Putri mengatakan, selain itu pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan yang menimbulkan 
perselisihan juga dapat selesaikan secara keperdataan, yakni melalui gugatan perdata di 
pengadilan. 

"Terkait dengan pengawasan hak-hak pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan 
perusahaan aplikasi, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu 
(9/6/2021). 

Dia menambahkan, apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi 
administratif tergantung pada jenis pelanggarannya. 
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Lebih jauh, sambungnya, jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan 
melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Adapun dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan kerja yang dapat dikaitkan dengan hubungan 
kemitraan ini antara lain; melalui upaya mengikutsertakan mitra dalam program jaminan sosial 
baik jaminan sosial (jamsos) kesehatan maupun jamsos ketenagakerjaan sebagai peserta bukan 
penerima upah. 

Hal ini penting untuk dapat mengcover risiko-risiko kerja yang mungkin akan terjadi saat mitra 
bekerja. Kepesertaan tersebut tentunya akan lebih mudah bila dilakukan inisiasi dari perusahaan 
melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. 

Bagi pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi wajib melaksanakan 
ketentuan mengenai syarat kerja (hak dan kewajiban) termasuk upah, jaminan sosial, waktu 
kerja dan waktu istirahat, hak berserikat dan lain-lain sesuai ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun juga berperan sebagai pengawas kegiatan kemitraan, 
termasuk yang berbasis daring, dengan tujuan agar tidak terjadi kemitraan yang sewenang-
wenang. 
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Kementerian Ketenagakerjaan tengah serius dalam upaya pengembangan dan penguatan  BLK 
Komunitas, sebagai salah satu jawaban bagi tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan 
ketenagakerjaan yang dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0 dan dampak 
pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah 
pengangguran di Indonesia. 

 

KEMNAKER FOKUS PENGEMBANGAN BLK KOMUNITAS 

JAKARTA  - Kementerian Ketenagakerjaan tengah serius dalam upaya pengembangan dan 
penguatan  BLK Komunitas  , sebagai salah satu jawaban bagi tantangan ketenagakerjaan saat 
ini. Tantangan ketenagakerjaan yang dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0 
dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam 
mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rushdie 
Cakrawangsa dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), 
yang berlangsung selama tiga hari (7-9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahan & Peresmian BLK Komunitas 
2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi 
penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dbangun tahun 2020, juga 
meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini 
mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," kata Caswiyono, 
Rabu (9/6/2021). 

Kemandirian BLK K itu, menurutnya, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum 
Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai 
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stakeholders; adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas, serta; ditetapkannya 25 BLK 
Komunitas terbaik menjadi Inkubator Kewirausahaan. 

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat 
pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional" tandasnya. 

Penetapan 25 BLK K sebagai inkubator usaha itu, adalah hasil seleksi dari 40 BLK K unggulan, 
periode pembangunan tahun 2017 yang mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian 
BLK K, di Tasikmalaya. Menurut Stafsus Menaker, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan 
kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK K juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran 
utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. 

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan 
pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi 
inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja 
migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," tambahnya. 

BLK K juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, 
selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam 
upaya transformasi BLK K tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan 
kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK K semakin 
mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya 
sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerjasama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, 
Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya 
adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada 
Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpuan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pergadaian, dan PT Polytron." Ungkapnya 

Sementara, salah satu BLK K unggulan, yang hadir, yakni BLK K Pondok Pesantren Giri Kusumo, 
yang fokus pada satu program pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM), di Kabupaten Demak, telah 
menunjukkan kemandiriannya, dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan 
Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampong asalnya masing-masing. 

"Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLKK memberi banyak manfaat 
dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan 
otomotif. BLKK Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan 
bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelahnya 
mereka direkrut sebagai karyawan." ungkap Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLKK Pon-Pes 
Giri Kusumo. 

BLK K Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima manfaat 
program pembangunan BLKK Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sejak berdiri di tahun 2017, 
BLKK Pon-Pes Giri Kusumo, sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. Di 
tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Ditahun-
tahun berikutnya BLKK Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni 
ditahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia Industri dan 
Usaha. Kini BLKK PonPes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT. Astra dan Honda. 

(nng). 
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Pemerintah Indonesia melalui Kementerian  Ketenagakerjaan  mengajak ASEAN-OSNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. "Program 
pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

 

INDONESIA AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

Jakarta -  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan  mengajak ASEAN-OSNET 
untuk bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan hal tersebut pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang 
Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-
AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6/2021) di Jakarta. 

Menaker Ida mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab 
jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan 
bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 
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"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua 
ASEAN-OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program 
ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," kata 
Hayani. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kelompok budidaya ikan nila dan lobster di 
Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu bertahan di masa pandemi 
COVID-19. "Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukkan bisa survive di masa 
pandemi ini," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. 

 

MENAKER MINTA PEMBUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER TINGKATKAN 
KAPASITAS 

- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kelompok budidaya ikan nila dan lobster di 
Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu bertahan di masa pandemi 
COVID-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukkan bisa survive di masa pandemi ini," 
kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Saat meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, Kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Menaker Ida pun mengaku bangga kelompok budidaya ikan nila itu 
terus mengalami peningkatan jumlah anggota. 

Di awal berdiri hanya enam orang anggota dengan jumlah 18 kolam ikan. Selama kurun  2018-
2019  tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Namun, setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima bantuan pelatihan dari tim 
perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri 
(TKM) Kemnaker pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah anggota. 
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"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa 
jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," katanya. 

Dengan kondisi itu, Menaker Ida berpesan para anggota kelompok budidaya ikan nila di 
Sukarame tidak cepat berpuas diri. 

Sementara itu, Kepala Desa Wargakerta, Nurul Muhtadin mengatakan bahwa kelompok budidaya 
inkubasi ikan Nila Fadillah menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDES Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp100 juta," ujarnya. 

Usai kunker ke budidaya ikan nila, Menaker Ida juga meninjau pusat kelompok Tasik Lobster 
(TASTER) Air Tawar yang berlokasi di kampung Bantar Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Bantarsari, 
Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu. 

Dalam tinjauannya, Menaker Ida memuji atas keberhasilan kelompok budidaya TASTER pimpinan 
Taufikullah alias Kang Opik yang mampu bertahan dan fokus mengembangkan lobster jenis 
Cherax Quadricarinatus atau Red Claw (Capit Merah) sejak tahun 2013. 

Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih besar jika 
dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar yang lainnya. 

"Kemnaker memberikan apresiasi kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, 
berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan 
anggota baru," katanya. 

Disampaikannya, berkat tangan dingin Kang Opik pengembangan budidaya lobster Cherax 
mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. 

Kang Opik, kata Menaker, merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi COVID-19. 

"Kang Opik bersama teman-teman bisa survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan 
hanya di Tasikmalaya tapi juga di kabupaten lain," kata Menaker Ida. 
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Ombudman RI meminta  BPJS Ketenagakerjaan semakin aktif melakukan peningkatan jumlah 
peserta baru. Karena masih sangat besar pekerja di Indonesia masih belum terdaftar sebagai 
peserta  BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

 

OMBUDSMAN RI: BPJS KETENAGAKERJAAN HARUS PRIORITASKAN PENINGKATAN 
KEPESERTAAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau  , JAKARTA  --Ombudman RI meminta  
BPJS Ketenagakerjaan  semakin aktif melakukan peningkatan jumlah peserta baru. Karena masih 
sangat besar pekerja di Indonesia masih belum terdaftar sebagai peserta  BPJS Ketenagakerjaan. 
Langkah ini sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan anggota 
Ombudsman RI Hery Susanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/6/2021). 

"Masih sangat besar pekerja di Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," ujar Hery. 

Mengutip data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional 2020, jumlah pekerja di Indonesia sebesar 
92,45 juta orang terdiri dari pekerja formal dan informal. Sementara jumlah peserta  BPJS 
Ketenagakerjaan  terdata sebanyak 49,65 juta orang atau 53,7 persen. 

"Mereka yang terdaftar sebagai perserta BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari penerima upah 
atau PPU 39,65 juta orang, termasuk pekerja migran Indonesia, kemudian jasa konstruksi dan 
bukan penerima upah sebesar 2,4 juta orang," jelasnya. 
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Dari total perserta yang terdaftar, dia menjelaskan hanya 19,1 juta orang sebagai perserta aktif 
atau 48 persen dan peserta tidak aktif sebesar 20,6 juta orang 52 persen. 

"Peserta tidak aktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan peserta aktif," ucapnya. Lebih 
jauh ia menjelaskan pula banyak kartu kepesertaan yang ganda. 

"Ada satu orang peserta mempunyai dua sampai tiga kartu, bahkan lebih. Misalnya jasa 
konstruksi, ini kan hanya dalam kurun waktu tiga, empat bulan, terus kerja lagi, kemudian bikin 
kartu lagi seperti itu terus," jelasnya. Lebih lanjut sepanjang 2019, pembayaran kalim  BPJS 
Ketenagakerjaan  mengalami peningkatan sebesar 21,2 persen atau mencapai Rp29,2 triliun. 

Adapun detailnya. Klaim untuk jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp26,6 triliun untuk 2,2 juta 
kasus, jaminan kematian (JKM) sebanyak 31.300 kasus dengan nominal sebesar Rp858,4 miliar. 
Kemudian jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 182.800 kasus dengan nominal Rp1,56 
triliun dan jaminan pensiun (JP) sebanyak 39.700 kasus dengan nominal sebesar Rp118,33 
miliar. 

"JHT merupakan program  BPJS Ketenagakerjaan  yang paling besar menyedot kas keuangan 
badan hukum publik tersebut," ucapnya. 

Pada tahun yang sama,  BPJS Ketenagakerjaan  membukukan penambahan iuran sebesar Rp73,1 
triliun. Data tersebut menunjukkan hasil investasi  BPJS Ketenagakerjaan  Rp29,2 triliun yang 
diperoleh itu habis untuk membayar total klaim JHT, JKK, JKM, dan JP sebesar Rp29,2 triliun 
juga. 

Sementara hasil iuran kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  (2019) dari peserta aktif yang hanya 
sebesar 19,1 juta orang (48 persen) berjumlah Rp 73,1 triliun. Ini jauh lebih besar dari hasil 
investasinya dengan nilai Rp29,2 triliun. 

"Tentu jika kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  semakin besar, maka akanmampu menambah 
kontribusi dari iuran peserta termasuk efeknya terhadap hasil investasi yang juga akan 
bertambah," jelasnya. 

"Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  adalah kunci. Dengan demikian jajaran direksi dan dewan 
pengawas  BPJS Ketenagakerjaan  yang akan datang harus memprioritaskan peningkatan 
kepesertaan sebagai kunci dalam menjalankan tujuan kinerja bidangnya masing-masing yang 
menjadi satu kesatuan terintegrasi," tegasnya. (*). 
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Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang 
masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan 
lobster di masa pandemi COVID-19. "Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan 
bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan 
nila," kata Ida Fauziyah saat meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa 
Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

MENAKER IDA BAHAGIA PROGRAM BANTUAN BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER 
BUKA LAPANGAN KERJA 

Jakarta -  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa 
senang masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila 
dan lobster di masa pandemi COVID-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," kata Ida Fauziyah saat 
meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Menaker Ida Fauziyah pun mengaku bangga kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus 
mengalami peningkatan jumlah anggota. Di awal berdiri hanya 6 orang anggota dengan jumlah 
18 kolam ikan. Selama kurun 2018-2019 tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Namun lanjut, Menaker Ida Fauziyah, setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima 
bantuan pelatihan dari tim perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kemnaker pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah 
anggota. 
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"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa 
jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Dengan kondisi tersebut, Menaker Ida Fauziyah berpesan para anggota kelompok budidaya ikan 
nila di Sukarame tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, Menaker meminta kelompok budidaya ikan 
nila memiliki keinginan untuk terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," katanya. 

Sementara Kepala Desa Wargakerta, Nurul Muhtadin, mengatakan bahwa budidaya ikan nila di 
wilayahnya menambah manfaat Desa Wargakerta. Kelompok budidaya inkubasi ikan nila Fadillah 
yang merupakan binaan JPS TKM dan menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDES 
Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp100juta," ujarnya. 

Usai kunker ke budidaya ikan nila, Menaker Ida Fauziyah meninjau sentral/pusat kelompok Tasik 
Lobster (TASTER) Air Tawar yang berlokasi di kampung Bantar Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan 
Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). 

Dalam tinjauannya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan salut sekaligus memuji atas keberhasilan 
kelompok budidaya TASTER pimpinan Taufikullah alias Kang Opik yang mampu bertahan dan 
fokus mengembangkan lobster jenis Cherax Quadricarinatus atau Red Claw (Capit Merah) sejak 
tahun 2013. Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih besar 
jika dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar yang lainnya. 

"Kemnaker memberikan apresiasi  kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, 
berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan 
anggota baru," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah memuji keberhasilan Kang Opik yang mengawali budidaya lobster dari 
single fighter hingga saat ini mencapai 50 kelompok TASTER di wilayah Bungursari. Mulai dari 
indukan, anakkan, hingga tahap konsumsi. "Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini 
luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya," ujarnya. 

Menaker bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax 
mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. 

Kang Opik, lanjut Menaker, merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi COVID-19. 

"Kang Opik bersama teman-teman bisa survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan 
hanya di Tasikmalaya tapi juga di kabupaten lain," kata Menaker Ida Fauziyah.. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerja sama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri  Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
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ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker 
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021). 

 

MENAKER IDA MINTA DUKUNGAN ILO ATAS KEBIJAKANNYA TANGANI DAMPAK 
PANDEMI COVID-19 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan 
Pemerintah Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi 
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan 
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 
pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU  Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja 
dan meningkatkan investasi asing dan domestik. Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah 
dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. 

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama 
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 
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"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah 
dilakukan Tripartit Nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Sekjen Anwar. 
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Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) menyebut, kebutuhan 
tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif. 
Maka, kata Gus AMI, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren, 
bisa menjadi solusi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan 
kompeten ketika lulus nanti. 

 

WAKIL KETUA DPR: BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS SOLUSI SIAPKAN SDM 
UNGGUL DAN TERAMPIL 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda  , JAKARTA  -.Wakil Ketua DPR Bidang 
Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) menyebut, kebutuhan tenaga kerja terampil tidak 
terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif. 

Maka, kata Gus AMI, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, khususnya di pesantren, 
bisa menjadi solusi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan 
kompeten ketika lulus nanti. 

"Dengan pelatihan vokasi yang ada di BLK Komunitas, khususnya di pesantren dapat menyiapkan 
SDM atau santri yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti," kata Gus AMI 
kepada wartawan, Rabu (9/6/2021). 

Ketua Umum DPP PKB itu menambahkan, bahwa BLK Komunitas merupakan unit pelatihan 
vokasi yang meliputi pesantren, komunitas serikat buruh/pekerja yang tersebar di Indonesia. 

Gus AMI pun mengapresiasi peresmian BLK Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin 
bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). 
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Ia menyampaikan, dengan BLK Komunitas, pesantren dapat menentukan sesuai bakat santri-
santrinya, mulai dari pertanian, teknologi, mesin, tata busana, kesenian dan lain-lain. 

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga 
keagamaan dan dunia industri lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja," 
ungkapnya. 

Selain itu, Gus AMI juga meminta kepada pemerintah untuk terus konsisten mengembangkan 
BLK Komunitas guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. 

Kejuruan yang ada di BLK Komunitas mulai dari teknik otomotif, las, konstruksi furnitur, 
perkapalan, instalasi infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, 
multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, 
kesenian, seni kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana, tata rias, bahasa, 
perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial.. 
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Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul 
Muhaimin Iskandar (Gus AMI) meminta pemerintah konsisten mengembangkan Balai Latihan 
Kerja Komunitas (BLKK) guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. Terlebih, 
kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat 
kompetitif. 

 

GUS AMI MINTA PEMERINTAH KONSISTEN KEMBANGKAN BLK KOMUNITAS 

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul 
Muhaimin Iskandar (Gus  AMI  ) meminta pemerintah konsisten mengembangkan Balai Latihan 
Kerja Komunitas (BLKK) guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. Terlebih, 
kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat 
kompetitif. 

Pengembangan BLKK salah satunya bisa dikembangkan di  pesantren karena dapat menjadi 
solusi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan kompeten ketika lulus 
nanti. 

"Dengan pelatihan  vokasi  yang ada di BLKK, khususnya di pesantren dapat menyiapkan SDM 
atau santri yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti," katanya, Rabu 
(9/6/2021). 

Gus AMI menyampaikan, dengan BLKK, pesantren dapat menentukan sesuai bakat santri-
santrinya, mulai dari pertanian, teknologi, mesin,  tata busana  , kesenian dan lainnya. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga 
mengatakan, BLKK merupakan unit pelatihan vokasi yang meliputi pesantren, komunitas serikat 
buruh atau pekerja yang tersebar di Indonesia. 
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Gus AMI pun mengapresiasi peresmian  BLK  Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin 
bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). 

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga 
keagamaan dan dunia industri lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja," 
ungkap Gus AMI. 

Adapun, kejuruan yang ada di BLKK mulai dari teknik otomotif, las, konstruksi furnitur, 
perkapalan, instalasi infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, 
multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, 
dan kesenian. 

Selain itu, ada pula seni kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana, tata rias, 
bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial. 
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat 
di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program 
Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya. 

 

SEMUA PEGAWAI NON-ASN DI DITJEN PPR DILINDUNGI PROGRAM BPJAMSOSTEK 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. 

Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat 
termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna 
mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya. 

Dalam melaksanakan Inpres No 2 tahun 2021, Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Salemba 
melakukan penandatangan nota kesepakatan atau MoU dengan Direktorat jenderal (Ditjen) 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam MoU dilaksakanakan di Auditoriun GD Frans Seda Ditjen PPR Kemenkeu, Jakarta, seluruh 
pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan di Ditjen PPR telah didaftarkan menjadi 
peserta dan dilindungi empat program BPJAMSOSTEK. 

Empat program adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari 
Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Kini bertambah satu program baru yaitu program 
Kehilangan Pekerjaan. 
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Dalam acara penandatangan MoU dihadiri Kepala Bidang Umum Ditjen PPR Kemenkeu I Gusti 
Ngurah Ardika, Kasubag Rumah Tangga DJPPR Bangun Rokhmat, dan Kepala Kantor Cabang 
BPJAMSOSTEK Salemba M. Izaddin. 

Dalam keterangan pers, Rabu (9/6), Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Salemba M. Izaddin 
menyambut baik penandantangan MoU dengan Ditjen PPR. 

"Kami juga mengapresiasi dengan komitmen DJPPR yang telah melindungi pegawai non-ASN 
dengan mendaftarkan sebagai peserta empat program BPJAMSOSTEK," jelasnya. 

Izaddin menambahkan dengan menjadi peserta program BPJAMSOSTEK, maka para pegawai 
non-ASN di lingkungan Ditjen PPR tidak perlu khawatir dan merasa tenang dalam bekerja jika 
terjadi sesuatu yang tak diinginkan. (RO/OL-09). 
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Tanggal 2021-06-09 20:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja di wilayah 
Kabupaten Nias Utara bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Utara. Rabu, (9/6/ 2021). Kepala 
Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara Drs. Folo'o 
Hulu menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegitan sosialisasi ini adalah Inpres No. 2 Tahun 
2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

PEMKAB NIAS UTARA SOSIALISASIKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. 

Gunungsitoli : Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja di wilayah Kabupaten Nias Utara bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Utara. Rabu, (9/6/ 
2021). 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara Drs. 
Folo'o Hulu menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegitan sosialisasi ini adalah Inpres No. 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Melalui program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila 
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena 
menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau 
pensiun. 
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Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi.,M.Si menyampaikan bahwa ada banyak manfaat 
menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ini. Salah satunya adalah jika terjadi kecelakaan saat 
sedang bekerja maka biayanya ditanggulangi oleh BPJS Ketenagaakerjaan. 

"Pada kesempatan ini kami memberikan kesadaran betapa pentingnya ikut menjadi peserta dan 
membayar iuran BPJS ketenagakerjaan ini dari pada membuang uang ke hal yg kurang 
bermanfaat dan produktif. Kita berharap kedepan masyarakat kita di Kabupaten Nias Utara ini 
baik itu nelayan, tukang bangunan, pedagang, buruh dan THL bisa ikut menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," pungkas wakil Bupati. 

Sebelum mengakhiri arahannya dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut, Wakil 
Bupati Nias Utara menyampaikan apresiasinya atas pelaksaaan sosialisasi tersebut dan berpesan 
kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan baik. 

Pada pelaksanaan Sosialisasi ini sebagai narasumber Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Nias 
Gunungsitoli Rolan Tobing. Sosialisasi ini turut dihadiri Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Camat se-Kabupaten Nias Utara. 
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Judul Menaker Ida Bahagia Program Bantuan Budidaya Ikan Nila dan Lobster 
Buka Lapangan Kerja 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program Bantuan Budidaya Ikan Nila dan Lobster 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/450830/77/menaker-ida-bahagia-
program-bantuan-budidaya-ikan-nila-dan-lobster-buka-lapangan-kerja-
1623236782 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-09 20:06:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami senang dan bangga teman-teman telah 
menunjukan bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui 
budidaya ikan nila 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah 
(keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan 
nila di Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 

positive - Nurul Muhtadin (Kepala Desa Wargakerta) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan 
nila Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah 
menghasilkan PAD sebesar Rp100juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi kelompok 
budidaya Taster yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha 
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelompok Taster ini menjadi inkubasi bisnis. 
Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kang Opik bersama teman-teman bisa 
survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan hanya di Tasikmalaya tapi juga di 
kabupaten lain 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang 
masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan 
lobster di masa pandemi Covid-19. "Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan 
bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan 
nila," katanya saat meninjau kelompok budidaya ikan 'Nila Fadillah' di Desa Wargakerta, 
Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

MENAKER IDA BAHAGIA PROGRAM BANTUAN BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER 
BUKA LAPANGAN KERJA 

Menaker Ida Bahagia Program Bantuan Budidaya Ikan Nila dan Lobster Buka Lapangan Kerja  
Aris Kurniawan  Rabu, 09 Juni 2021 - 19:45 WIB   

Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang masyarakat di Tasikmalaya 
mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan lobster di masa pandemi Covid-
19. 

TASIKMALAYA  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan 
merasa senang masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya 
ikan nila dan lobster di masa pandemi Covid-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," katanya saat meninjau 
kelompok budidaya ikan 'Nila Fadillah' di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat. 

Menaker Ida Fauziyah mengaku bangga kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus 
mengalami peningkatan jumlah anggota. Di awal berdiri hanya enam orang anggota dengan 
jumlah 18 kolam ikan. Selama kurun 2018-2019 tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima bantuan pelatihan dari tim perikanan 
BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 
Kemnaker pada 2020, mengalami peningkatan jumlah anggota. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa 
jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Dengan kondisi tersebut, Menaker berpesan para anggota kelompok budidaya ikan nila di 
Sukarame tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, Menaker meminta kelompok budidaya ikan nila 
memiliki keinginan untuk terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," katanya. 

Sementara Kepala Desa Wargakerta Nurul Muhtadin mengatakan bahwa budidaya ikan nila di 
wilayahnya menambah manfaat Desa Wargakerta. Kelompok budidaya inkubasi ikan nila Fadillah 
yang merupakan binaan JPS TKM dan menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDes 
Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp100juta," ujarnya. 
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Usai kunker ke budidaya ikan nila, Menaker meninjau sentral kelompok Tasik Lobster (Taster) 
Air Tawar yang berlokasi di kampung Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). 

Dalam tinjauannya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan salut sekaligus memuji atas keberhasilan 
kelompok budidaya Taster pimpinan Taufikullah alias Kang Opik yang mampu bertahan dan fokus 
mengembangkan lobster jenis Cherax Quadricarinatus atau Red Claw (Capit Merah) sejak 2013. 

Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih besar jika 
dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar yang lainnya. "Kemnaker memberikan apresiasi 
kelompok budidaya Taster yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus 
mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru," katanya. 

Menaker memuji keberhasilan Kang Opik yang mengawali budidaya lobster dari single fighter 
hingga saat ini mencapai 50 kelompok Taster di wilayah Bungursari. Mulai dari indukan, anakan, 
hingga tahap konsumsi. "Kelompok Taster ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa dengan pasar 
dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya," ujarnya. 

Dia bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax mampu 
menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. 

Kang Opik, kata Menaker, merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi Covid-19. 

"Kang Opik bersama teman-teman bisa survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan 
hanya di Tasikmalaya tapi juga di kabupaten lain," kata Menaker Ida Fauziyah. CM   (ars). 
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Judul Menaker Ida Ajak ASEAN-OSHNET Cegah Penyebaran HIV/AIDS di 
Tempat Kerja 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/09/200320426/menaker-ida-
ajak-asean-oshnet-cegah-penyebaran-hiv-aids-di-tempat-kerja 

Jurnalis Inang Jalaludin Shofihara 

Tanggal 2021-06-09 20:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Menteri  Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan negara ASEAN tentang potensi 
infeksi  human immunodeficiency virus  (HIV)/acquired immuno deficiency syndrom (AIDS) di 
tempat kerja. Sebab, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu 
dan data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

 

MENAKER IDA AJAK ASEAN-OSHNET CEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS DI TEMPAT 
KERJA 

- Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan negara  ASEAN  tentang 
potensi infeksi  human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrom  
(AIDS) di tempat kerja. Sebab, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari waktu 
ke waktu dan data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

"Kondisi tersebut membuat HIV/AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga 
menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang  ketenagakerjaan  
sektor," jelasnya. 

Ida mengatakan itu dalam  workshop  Pengembangan Pedoman ASEAN tentang "Konseling dan 
Pengujian HIV di Tempat Kerja" dan lokakarya "  Pencegahan  dan Pengendalian HIV/AIDS di 
Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19" di Jakarta, Rabu (9/6/2021). Dia mengatakan, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memahami pekerja memiliki peran utama dalam 
mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. 

"Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan terhadap 
penularan Covid-19 dan HIV/AIDS," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com. 
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Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melalui Kemenaker mengajak ASEAN Occupational Safety 
and Health Network Conference (OSHNET) bersama-sama membangun komitmen yang kuat 
terhadap pelaksanaan program  pencegahan  dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja, 
terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," 
terangnya. 

Pada kesempatan itu, Ida juga mengapresiasi Laos sebagai Ketua ASEAN-OSHNET yang berhasil 
mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-OSHNET. Sebagai Ketua ASEAN Labour 
Ministers Meeting, Menaker Ida juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk secara produktif dan 
aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan kegiatan untuk 
mencapai tujuan program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Hayani Rumondang berharap, lokakarya tersebut dapat merumuskan dan 
berbagi pengalaman tentang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 
masa pandemi. 

Hayani mengatakan, diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap seluruh pelaku di 
tempat kerja agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat diimplementasikan 
di tempat kerja. Dia menjelaskan, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah konseling dan 
testing HIV/AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at Workplace). 

"Program VCT di tempat kerja sangat penting dalam upaya memonitor rantai penularan 
HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara anggota ASEAN. Untuk itu, perlu 
disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," jelas Hayani. 
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Judul Menaker Ajak ASEAN-OSHNET Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Tempat 
Kerja 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/09/200320426/menaker-
ajak-asean-oshnet-cegah-penyebaran-hiv-aids-di-tempat-kerja 

Jurnalis Inang Jalaludin Shofihara 

Tanggal 2021-06-09 20:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kondisi tersebut membuat HIV/AIDS tidak 
lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, 
khususnya di bidang ketenagakerjaan sektor 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di 
Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV/AIDS 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Program VCT di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN. Untuk itu, perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan negara  ASEAN  tentang 
potensi infeksi  human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrom  
(AIDS) di tempat kerja. Sebab, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari waktu 
ke waktu dan data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 
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MENAKER AJAK ASEAN-OSHNET CEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA 

- Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan negara  ASEAN  tentang 
potensi infeksi  human immunodeficiency virus  (HIV)/  acquired immuno deficiency syndrom  
(AIDS) di tempat kerja. Sebab, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari waktu 
ke waktu dan data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

"Kondisi tersebut membuat HIV/AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga 
menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang  ketenagakerjaan  
sektor," jelasnya. 

Ida mengatakan itu dalam  workshop  Pengembangan Pedoman ASEAN tentang "Konseling dan 
Pengujian HIV di Tempat Kerja" dan lokakarya "  Pencegahan  dan Pengendalian HIV/AIDS di 
Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19" di Jakarta, Rabu (9/6/2021). Dia mengatakan, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memahami pekerja memiliki peran utama dalam 
mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. 

"Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan terhadap 
penularan Covid-19 dan HIV/AIDS," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com. 

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melalui Kemenaker mengajak ASEAN Occupational Safety 
and Health Network Conference (OSHNET) bersama-sama membangun komitmen yang kuat 
terhadap pelaksanaan program  pencegahan  dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja, 
terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," 
terangnya. 

Pada kesempatan itu, Ida juga mengapresiasi Laos sebagai Ketua ASEAN-OSHNET yang berhasil 
mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, Menaker Ida juga mendorong ASEAN-OSHNET 
untuk secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN 
dengan kegiatan untuk mencapai tujuan program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Hayani Rumondang berharap, lokakarya tersebut dapat merumuskan dan 
berbagi pengalaman tentang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 
masa pandemi. 

Hayani mengatakan, diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap seluruh pelaku di 
tempat kerja agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat diimplementasikan 
di tempat kerja. 

Dia menjelaskan, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah konseling dan testing HIV/AIDS di 
tempat kerja (  Voluntary Counseling and Testing  (VCT)  at  Workplace  ). 

"Program VCT di tempat kerja sangat penting dalam upaya memonitor rantai penularan 
HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara anggota ASEAN. Untuk itu, perlu 
disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," jelas Hayani. 
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Judul Indonesia Ajak ASEAN-OSNET Cegah HIV-AIDS di Tempat Kerja 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/450916/94/indonesia-ajak-asean-
osnet-cegah-hiv-aids-di-tempat-kerja-1623240372 

Jurnalis Syarif Wibowo 

Tanggal 2021-06-09 19:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja 
sangat penting dalam upaya memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas 
di masing-masing negara anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace 
di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET bersama-
sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan dan 
pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. "Program 
pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 
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INDONESIA AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

JAKARTA  - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-
OSNET bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan hal tersebut pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang 
Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-
AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6/2021) di Jakarta. 

Ia mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab jumlah 
kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan bahwa 
sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua 
ASEAN-OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program 
ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," kata 
Hayani. CM   (srf). 
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Judul Berdayakan Masyarakat, Kelompok Budidaya Ikan Nila dan Lobster Ini 
Diapresiasi Menaker Ida 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Program Bantuan Budidaya Ikan Nila dan Lobster 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/09/194501326/berdayakan-
masyarakat-kelompok-budidaya-ikan-nila-dan-lobster-ini-diapresiasi 

Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana 

Tanggal 2021-06-09 19:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami senang dan bangga teman-teman telah 
menunjukkan bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui 
budidaya ikan nila 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 kolam budidaya. Saya yakin lama-lama bisa 
jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 

positive - Nurul Muhtadin (Kepala Desa (Kades) Wargakerta) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya 
ikan nila Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDES Wargakerta telah 
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 100 juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemenaker memberikan apresiasi kelompok 
budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha 
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru 

neutral - TASTER (Menaker) Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa dengan 
pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan 
hanya di Tasikmalaya, tapi juga di kabupaten lain 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida  Fauziyah mengaku bangga karena kelompok  budidaya 
ikan  nila  di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus 
mengalami peningkatan jumlah anggota."Kami senang dan bangga teman-teman telah 
menunjukkan bisa  survive  di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui  
budidaya  ikan nila," kata Menaker Ida, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com pada Rabu (9/6/2021). 

 

BERDAYAKAN MASYARAKAT, KELOMPOK BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER INI 
DIAPRESIASI MENAKER IDA 

-  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida  Fauziyah mengaku bangga karena kelompok  
budidaya ikan  nila  di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 
(Jabar) terus mengalami peningkatan jumlah anggota. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukkan bisa  survive  di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui  budidaya  ikan nila  ," kata Menaker Ida, seperti 
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (9/6/2021). 

Ia mengatakan, pada awal berdiri, kelompok budidaya ikan nila di Sukarame hanya terdiri dari 
enam orang anggota dengan 18 kolam ikan. Bahkan, selama periode 2018-2019 kelompok 
budidaya ikan nila tidak mengalami peningkatan jumlah anggota. 

Namun, setelah mendapatkan bantuan pelatihan dari tim perikanan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2020, jumlah anggota kelompok budidaya ikan 
nila pun meningkat. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di 
Sukarame," ujar Menaker Ida. 

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida berpesan agar para anggota kelompok tidak cepat puas 
diri dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," kata Menaker Ida. 

Adapun Kepala Desa (Kades) Wargakerta Nurul Muhtadin mengatakan, budidaya ikan nila di 
wilayahnya telah menambah manfaat bagi desa, karena menjadi pemasok ikan yang dipasarkan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDES Wargakerta telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sebesar Rp 100 juta," ungkap Kades Wargakerta. 

Budidaya  TASTER di Bungursari  Selain kelompok budidaya ikan nila di Sukarame, kelompok 
budidaya Tasik Lobster (TASTER) di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jabar, juga 
membuat Menaker Ida bangga. 

Pasalnya, di bawah pimpinan Taufikullah alias Kang Opik, budidaya TASTER mampu 
membuahkan hasil dan bertahan di tengah pandemi. 
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Bahkan, kelompok budidaya TASTER juga mengembangkan lobster jenis Cherax Quadricarinatus 
atau Red Claw (Capit Merah) yang sudah dilakukan sejak 2013. 

Sebagai informasi, Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih 
besar jika dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar lainnya. 

"Kemenaker memberikan apresiasi kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, 
berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan 
anggota baru," ujar Menaker Ida. 

Menaker Ida mengapresiasi pula keberhasilan Kang Opik yang semula mengawali budidaya 
lobster seorang diri. Kini anggota kelompok budidaya TASTER sudah mencapai 50 orang di 
Bungursari. 

"Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya 
hingga keluar Tasikmalaya," kata Menaker saat mengunjungi kelompok budidaya TASTER pada 
Rabu. 

Sebagai informasi, Kang Opik adalah salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diteruskan menjadi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 
2020 akibat pandemi Covid-19. 

"Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan hanya di Tasikmalaya, tapi juga di kabupaten 
lain," pungkas Menaker Ida. 
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Judul Gus AMI: BLK Komunitas Jadi Solusi Ciptakan SDM Unggul dan Siap 
Kerja 
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Narasumber 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Dengan pelatihan 
vokasi yang ada di BLK Komunitas, khususnya di pesantren dapat menyiapkan SDM atau santri 
yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Saya mengapresiasi 
langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga keagamaan dan dunia 
industry lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja 

 

Ringkasan 

Kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat 
kompetitif. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) 
mengatakan, keberadaan Balai Latihan Kerja atau  BLK Komunitas, khususnya di pesantren, bisa 
menjadi solusi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kompeten 
ketika lulus nanti. 

 

GUS AMI: BLK KOMUNITAS JADI SOLUSI CIPTAKAN SDM UNGGUL DAN SIAP KERJA 

,  JAKARTA  - Kebutuhan tenaga kerja terampil tidak terelakkan di tengah persaingan dunia kerja 
yang sangat kompetitif. 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, 
keberadaan Balai Latihan Kerja atau  BLK Komunitas  , khususnya di pesantren, bisa menjadi 
solusi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kompeten ketika 
lulus nanti. 
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"Dengan pelatihan vokasi yang ada di BLK Komunitas, khususnya di pesantren dapat menyiapkan 
SDM atau santri yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus nanti," kata Gus AMI, 
Rabu (9/6/2021). 

Menurut  Gus AMI  yang juga Ketua Umum DPP PKB itu, BLK Komunitas merupakan unit pelatihan 
vokasi yang meliputi pesantren, komunitas serikat buruh/pekerja yang tersebar di Indonesia. 

Gus AMI pun mengapresiasi peresmian BLK Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin 
bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). 

Dia menyampaikan dengan BLK Komunitas, pesantren dapat menentukan sesuai bakat santri-
santrinya, mulai dari pertanian, teknologi, mesin, tata busana, kesenian dan lain-lain. 

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan sinergitas dengan lembaga 
keagamaan dan dunia industry lewat program BLK untuk menyiapkan SDM yang siap kerja," 
ungkap Gus AMI. 

Selain itu, Gus AMI juga meminta kepada pemerintah untuk terus konsisten mengembangkan 
BLK Komunitas guna menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja. 

Kejuruan yang ada di BLK Komunitas mulai dari teknik otomotif, las, konstruksi furnitur, 
perkapalan, instalasi infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, 
multimedia, desain komunikasi visual. 

Selain itu, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, kesenian, seni kriya 
(kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana, tata rias, bahasa, perhotelan, kesehatan 
tradisional, seni kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial. (jpnn). 
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Judul Indonesia Ajak ASEAN-OSHNET Cegah HIV/AIDS di Tempat Kerja 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," 

positive - Hayani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) "Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting untuk memonitor 
rantai penularan HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara anggota ASEAN. 
Untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSHNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen terhadap pelaksanaan program pencegahan dan 
pengendalian HIV/AIDS di lingkungan kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. "Program 
pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

INDONESIA AJAK ASEAN-OSHNET CEGAH HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA 

INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak 
ASEAN-OSHNET untuk bersama-sama membangun komitmen terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di lingkungan kerja, terutama di masa pandemi Covid-
19. 
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"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," ujar 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan hal tersebut pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang 
Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian 
HIV/AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu, 9 Juni 2021 di Jakarta. 

Dalam forum tersebut, Ida mengingatkan tantangan dan potensi infeksi HIV/AIDS di tempat 
kerja. Potensi tersebut terus ada karena jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari 
waktu ke waktu. Data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia 
produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV/AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial-ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. 
"Kita tahu pekerja memiliki peran utama mendorong roda pembangunan ekonomi dengan 
menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam 
masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV/AIDS," katanya. 

Menaker Ida juga mengapresiasi Laos sebagai Ketua ASEAN-OSHNET periode ini atas 
keberhasilannya mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-OSHNET secara 
berkelanjutan. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, Ida juga mendorong ASEAN-OSHNET secara 
produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan berbagai 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Hayani Rumondang 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah konseling dan testing 
HIV/AIDS (Voluntary Counseling and Testing/VCT) di masing-masing tempat kerja. 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting untuk memonitor 
rantai penularan HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara anggota ASEAN. 
Untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini pemerintah telah bekerja sama 
dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerja sama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 
dan stakeholders dalam menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Ia pun 
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meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) 
terhadap upaya-upaya tersebut. "Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan 
pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap 
dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," 
kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021). 

 

MENAKER MINTA ILO DUKUNG KEBIJAKAN RI PULIHKAN SEKTOR 
KETENAGAKERJAAN 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 
dan stakeholders dalam menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Ia pun 
meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) 
terhadap upaya-upaya tersebut. 

"Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida dalam keterangan tertulis, 
Rabu (9/6/2021). 

Ida menjelaskan dalam upaya membangun dunia kerja terdampak COVID-19, Pemerintah 
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama, mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis, 
hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. 

Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman 
sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurut Ida, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, yaitu investasi di bidang utama pekerjaan 
yang layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi penting lainnya ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Pilar yang kedua yaitu dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 
Ida mengatakan Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder 
ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 
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Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakeholder. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Adapun pilar yang ketiga yaitu menciptakan kerja sama multilateral antarnegara untuk 
mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Ia menyatakan Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global 
untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, 
berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan capaian positif 
yang telah dilakukan Tripartit Nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Anwar. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan COVID-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak ASEAN-OSHNET (Occupational Safety and 
Health Network) membangun komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AID di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. Ia 
mengatakan pengendalian tersebut dapat menjamin kesehatan pekerja dan pertumbuhan bisnis. 
"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021). 
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KEMNAKER AJAK ASEAN-OSHNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak ASEAN-OSHNET (Occupational Safety and 
Health Network) membangun komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AID di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. Ia 
mengatakan pengendalian tersebut dapat menjamin kesehatan pekerja dan pertumbuhan bisnis. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021). 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling 
dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS di 
Tempat Kerja Selama Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (9/6). 

Ida mengingatkan tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab jumlah kasus HIV-
AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan bahwa sebagian 
besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan COVID-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos, sebagai Ketua ASEAN-
OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-
OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, supaya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja atau Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace. 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," pungkas 
Hayani. 

Lihat Video: Optimisme Taklukkan HIV/AIDS di 2030 [Gambas:Video 20detik] 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerja sama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan organisasi buruh dunia International 
Labour Organization (ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan 
stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. "Selama 
ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak 
pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang 
kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," katanya pada forum Konferensi 
Perburuhan Internasional yang digelar secara daring, Senin (7/6/2021). 

 

MENAKER IDA MINTA DUKUNGAN ILO ATAS KEBIJAKANNYA TANGANI DAMPAK 
PANDEMI COVID-19 

Menaker Ida Minta Dukungan ILO Atas Kebijakannya Tangani Dampak Pandemi Covid-19  Aris 
Kurniawan  Rabu, 09 Juni 2021 - 17:16 WIB  

Menaker meminta dukungan ILO atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19  JAKARTA  - Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan organisasi buruh dunia International Labour 
Organization (ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan 
stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," katanya pada forum Konferensi 
Perburuhan Internasional yang digelar secara daring, Senin (7/6/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi 
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan 
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 
pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang 
layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. "Kami juga telah 
mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan 
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kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya," 
ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Untuk pilar kedua 
ini Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja 
sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Meskipun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. "Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah 
dilakukan Tripartit Nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," katanya. CM   (ars). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. "Program 
pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata Menteri 
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. 

  



 

84 
 

INDONESIA AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

Indonesia Ajak ASEAN-OSNET Cegah HIV-AIDS Di Tempat Kerja  Laporan:  Faisal Aristama  
Rabu, 09 Juni 2021, 17:53 WIB  Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah/Ist  Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET untuk bersama-sama 
membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian 
HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan itu pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling 
dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS di 
Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Rabu (9/6). 

Menaker Ida mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab 
jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan 
bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua 
ASEAN-OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program 
ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, dia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Wakil Presiden Maruf Amin Resmikan 1.014 BLK Komunitas  Menurut Hayani, agar upaya 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat diimplementasikan di tempat kerja, maka 
diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap seluruh pelaku di tempat kerja. Diantara 
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling dan testing HIV-AIDS di tempat kerja 
(Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," ucap 
Hayani. 

EDITOR:  RUSLAN TAMBAKTag:  KEMNAKER  IDA FAUZIYAH  HIV-AIDS  ASEAN  . 
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News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak  ASEAN-OSNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. Hal ini 
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Workshop Pengembangan Pedoman 
ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan 
Pengendalian HIV-AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6/2021) di 
Jakarta. 
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RI AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

JAKARTA -  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak  ASEAN-
OSNET untuk bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi COVID-19. 

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Workshop Pengembangan 
Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop 
Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu 
(9/6/2021) di Jakarta. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Ida. 

Menaker Ida mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab 
jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan 
bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua 
ASEAN-OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program 
ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. 

Diantara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling dan testing HIV-AIDS di tempat 
kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," kata 
Hayani. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya 
yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila 
Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan 
PAD sebesar Rp 100 juta 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. 
Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kang Opik bersama teman-teman bisa 
survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan hanya di Tasikmalaya tapi juga di 
kabupaten lain 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang masyarakat di 
Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan lobster di masa 
pandemi Covid-19. "Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di 
masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," kata Ida 
Fauziyah saat meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu, 9 Juni 2021. 
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DAPAT BANTUAN KEMNAKER, KELOMPOK BUDIDAYA IKAN BERTAMBAH 

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa 
senang masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila 
dan lobster di masa pandemi Covid-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," kata Ida Fauziyah saat 
meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, Kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu, 9 Juni 2021. 

Menteri Ida bangga karena kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus mengalami 
peningkatan jumlah anggota. Di awal berdiri, hanya enam orang anggota dengan jumlah 18 
kolam ikan. Selama kurun 2018-2019 tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Namun, setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima bantuan pelatihan dari tim 
perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri 
(TKM) Kemnaker pada 2020, jumlah anggotanya meningkat. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar 
ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok 
budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Dengan kondisi tersebut, Ida berpesan kepada para anggota kelompok budidaya ikan nila di 
Sukarame tidak cepat berpuas diri. Dia meminta kelompok budidaya ikan nila terus belajar atau 
meningkatkan kapasitas diri. "Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan 
kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," 
ujarnya. 

Sementara, Kades Wargakerta Nurul Muhtadin mengatakan budidaya ikan nila di wilayahnya 
menambah manfaat dan nilai ekonomi di Desa Wargakerta. Kelompok budidaya inkubasi ikan 
nila Fadillah binaan JPS TKM dan menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDes 
Wargakerta. "Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp 100 juta," katanya. 

Usai kunjungan ke tempat budidaya ikan nila, Menaker Ida Fauziyah meninjau sentra kelompok 
Tasik Lobster (TASTER) Air Tawar di Kampung Bantar, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan 
Bungursari, Kota Tasikmalaya. 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan salut sekaligus memuji keberhasilan kelompok budidaya 
TASTER pimpinan Taufikullah alias Kang Opik yang fokus mengembangkan lobster jenis  Cherax 
Quadricarinatus  atau Red Claw (Capit Merah) sejak 2013. Ini adalah jenis Lobster air tawar 
konsumsi yang teksturnya lebih besar dibanding lobster-lobster air tawar yang lainnya. 

Ida memuji keberhasilan Kang Opik yang mengawali budidaya lobster dari single fighter hingga 
saat ini mencapai 50 kelompok TASTER di wilayah Bungursari. Mulai dari indukan, anakkan, 
hingga tahap konsumsi. "Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa dengan 
pasar dari Tasikmalaya hingga keluar," ujarnya. 

Menaker bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax 
mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. Kang Opik, merupakan 
salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program TKM dan diteruskan Kemnaker program 
JPS 2020 akibat pandemi Covid-19. "Kang Opik bersama teman-teman bisa survive. Kita butuh 
Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan hanya di Tasikmalaya tapi juga di kabupaten lain," kata Ida.  
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. "Program 
pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 
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INDONESIA AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

-  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET untuk 
bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan 
dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan hal tersebut pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang 
Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-
AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6) di  Jakarta  . 

Menaker Ida mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab 
jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan 
bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua 
ASEAN-OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program 
ASEAN-OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," kata 
Hayani. 

[hrs]. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kami senang dan bangga teman-teman telah 
menunjukan bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui 
budidaya ikan nila," 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah 
(keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan 
nila di Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 

positive - Nurul Muhtadin (Kepala Desa Wargakerta) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan 
nila Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah 
menghasilkan PAD sebesar Rp100juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi kelompok 
budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha 
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. 
Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kang Opik bersama teman-teman bisa 
survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan hanya di Tasikmalaya tapi juga di 
kabupaten lain 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang 
masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan 
lobster di masa pandemi Covid-19. "Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan 
bisa survive di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan 
nila," kata Ida Fauziyah saat meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa 
Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

PROGRAM BANTUAN BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER DARI KEMNAKER BUKA 
LAPANGAN KERJA 

-  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang 
masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan 
lobster di masa pandemi Covid-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," kata Ida Fauziyah saat 
meninjau kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Menaker Ida Fauziyah pun mengaku bangga kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus 
mengalami peningkatan jumlah anggota. Di awal berdiri hanya 6 orang anggota dengan jumlah 
18 kolam ikan. Selama kurun 2018-2019 tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Namun lanjut, Menaker Ida Fauziyah, setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima 
bantuan pelatihan dari tim perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kemnaker pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah 
anggota. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa 
jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Dengan kondisi tersebut, Menaker Ida Fauziyah berpesan para anggota kelompok budidaya ikan 
nila di Sukarame tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, Menaker meminta kelompok budidaya ikan 
nila memiliki keinginan untuk terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," katanya. 

Sementara Kepala Desa Wargakerta, Nurul Muhtadin, mengatakan bahwa budidaya ikan nila di 
wilayahnya menambah manfaat Desa Wargakerta. Kelompok budidaya inkubasi ikan nila Fadillah 
yang merupakan binaan JPS TKM dan menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDES 
Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp100juta," ujarnya. 

Usai kunker ke budidaya ikan nila, Menaker Ida Fauziyah meninjau sentral/pusat kelompok Tasik 
Lobster (TASTER) Air Tawar yang berlokasi di kampung Bantar Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan 
Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). 

Dalam tinjauannya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan salut sekaligus memuji atas keberhasilan 
kelompok budidaya TASTER pimpinan Taufikullah alias Kang Opik yang mampu bertahan dan 
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fokus mengembangkan lobster jenis Cherax Quadricarinatus atau Red Claw (Capit Merah) sejak 
tahun 2013. Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih besar 
jika dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar yang lainnya. 

"Kemnaker memberikan apresiasi kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, 
berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan 
anggota baru," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah memuji keberhasilan Kang Opik yang mengawali budidaya lobster dari 
single fighter hingga saat ini mencapai 50 kelompok TASTER di wilayah Bungursari. Mulai dari 
indukan, anakkan, hingga tahap konsumsi. "Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini 
luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya," ujarnya. 

Menaker bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax 
mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. 

Kang Opik, lanjut Menaker, merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi Covid-19. 

"Kang Opik bersama teman-teman bisa survive. Kita butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan 
hanya di Tasikmalaya tapi juga di kabupaten lain," kata Menaker Ida Fauziyah. [hrs]. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerja sama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
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ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker 
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

 

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI COVID-19 

-  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi 
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan 
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 
pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. 

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama 
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 
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Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah 
dilakukan Tripartit Nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Sekjen Anwar. [hrs]. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama 
dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap 
berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3) Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) mengajak  ASEAN-
OSNET untuk bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 
"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya pada Rabu, (9/6/2021). 
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KEMNAKER AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) mengajak  ASEAN-
OSNET untuk bersama-sama membangun komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya pada Rabu, (9/6/2021). 

Ida mengingatkan, tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. Sebab jumlah 
kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data menunjukkan bahwa 
sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kita tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua ASEAN-
OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-
OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, ia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang 
berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," kata 
Hayani. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar ada 
Fadillah-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di 
Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 

positive - Nurul Muhtadin (Kepala Desa Wargakerta) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan 
nila Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah 
menghasilkan PAD sebesar Rp100juta 

 

Ringkasan 

Program Balai Latihan Kerja (BLK) budidaya ikan nila dan lobster di Tasikmalaya, Jawa Barat 
(Jabar) yang diiinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) membuahkan hasil. 
Program ini berhasil membuka  lapangan kerja  bagi masyarakat sekitar. Menaker, Ida Fauziyah 
mengatakan, ini adlah hal yang patut diapresiasi. Sebab bukan perkara mudah menciptakan 
lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. 
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KEMNAKER SEBUT PROGRAM BLK BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER BUKA 
LAPANGAN KERJA 

Program Balai Latihan Kerja (BLK) budidaya ikan nila dan lobster di Tasikmalaya, Jawa Barat 
(Jabar) yang diiinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) membuahkan hasil. 
Program ini berhasil membuka  lapangan kerja  bagi masyarakat sekitar. 

Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, ini adlah hal yang patut diapresiasi. Sebab bukan perkara 
mudah menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa survive di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," tutur Ida saat meninjau 
kelompok budidaya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Rabu, (9/6/2021). 

Ida mengaku bangga kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus mengalami peningkatan 
jumlah anggota. Saat awal berdiri, hanya 6 orang anggota dengan jumlah 18 kolam ikan. Selama 
kurun 2018-2019 tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Namun lanjut, setelah kelompok budidaya ikan di Sukarame menerima bantuan pelatihan dari 
tim perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri 
(TKM) Kemnaker pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah anggota. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu 
kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Kendati demikian, Ida berpesan para anggota kelompok budidaya ikan nila di Sukarame tidak 
cepat berpuas diri. Sebaliknya, Ida meminta kelompok budidaya ikan nila memiliki keinginan 
untuk terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," katanya. 

Sementara Kepala Desa Wargakerta, Nurul Muhtadin mengatakan, budidaya ikan nila di 
wilayahnya menambah manfaat Desa Wargakerta. Kelompok budidaya inkubasi ikan nila Fadillah 
yang merupakan binaan JPS TKM dan menjadi pemasok ikan yang dipasarkan oleh BUMDES 
Wargakerta. 

"Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan nila Fadillah perkembangannya sangat 
menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah menghasilkan PAD sebesar Rp100juta," ujarnya. 
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Ringkasan 

Pengurus Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A2K3) Jawa Timur Edi Priyanto 
mendorong pihak internal perusahaan dan Disnaker Kabupaten Gresik untuk mencari penyebab 
terjadinya ledakan pabrik yang menewaskan lima pekerjanya. "Perlu dilakukan penyelidikan 
kecelakaan kerja atau  accident identification  yang muaranya mencari penyebab kejadian untuk 
perbaikan, bukan kesalahan," kata Edi yang juga Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo 
III yang dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu. 

 

AK2K3 JATIM DORONG CARI PENYEBAB LEDAKAN PABRIK DI GRESIK 

Pengurus Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A2K3) Jawa Timur Edi Priyanto 
mendorong pihak internal perusahaan dan Disnaker Kabupaten Gresik untuk mencari penyebab 
terjadinya ledakan pabrik yang menewaskan lima pekerjanya. 

"Perlu dilakukan penyelidikan kecelakaan kerja atau  accident identification  yang muaranya 
mencari penyebab kejadian untuk perbaikan, bukan kesalahan," kata Edi yang juga Direktur 
Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo III yang dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu. 

Ia mengatakan dalam rumus K3, diketahuinya penyebab dari kecelakaan kerja bisa dijadikan 
pembelajaran bagi perusahaan tersebut atau perusahaan lain, sehingga kejadian serupa tidak 
sampai terjadi lagi. 

Seluruh pengurus A2K3, kata Edi, mengaku prihatin terhadap kejadian ledakan yang menimpa 
salah satu pabrik di Kabupaten Gresik, dan berduka cita atas meninggalnya pekerja dalam 
kejadian tersebut. 

Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi dalam dunia kerja di Jawa Timur maupun secara 
nasional, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja para pekerja. 
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"Atas nama pribadi dan organisasi kami turut prihatin dan menyampaikan ucapan duka atas 
jatuhnya korban fatality akibat kecelakaan kerja di perusahaan di Gresik," tuturnya. 

Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia, 
serta lainnya luka-luka. 

"Untuk ledakan masih kami selidiki, dan lima orang meninggal dunia. Saat ini kami amankan 
tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, saat dikonfirmasi. 

Ia menjelaskan laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (8/6) sore, dan diduga 
terjadi ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and construction  . 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi 
Sarana (CAS) Indonesia, di kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. 

Untuk korban meninggal terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan korban luka 
berat keduanya laki-laki. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Program pencegahan dan pengendalian 
penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan 
kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kami tahu bahwa pekerja memiliki peran 
utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi 
tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan 
terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3  Kemnaker) "Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam 
upaya memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing 
negara anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat  ASEAN  

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET berkomitmen melaksanakan program 
pencegahan dan pengendalian  HIV-AIDS  di tempat kerja, terutama di masa pandemi Covid-19. 
"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

 

INDONESIA AJAK ASEAN-OSNET CEGAH HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA 

JAKARTA  - Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSNET berkomitmen melaksanakan 
program pencegahan dan pengendalian  HIV-AIDS  di tempat kerja, terutama di masa pandemi 
Covid-19. 
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"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," kata 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida mengatakan hal itu pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang 
Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-
AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6) di Jakarta. 

Politikus PKB itu mengingatkan tentang tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. 
Sebab jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan data 
menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV-AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan 
sektor. 

"Kami tahu bahwa pekerja memiliki peran utama dalam mendorong roda pembangunan ekonomi 
dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok 
dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV-AIDS," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Ida menyampaikan apresiasinya kepada Laos sebagai Ketua ASEAN-
OSHNET saat ini atas keberhasilannya dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-
OSHNET. 

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, dia juga mendorong ASEAN-OSHNET untuk 
secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan 
kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3  Kemnaker  Hayani 
Rumondang berharap workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang 
langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat 
diimplementasikan di tempat kerja, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap 
seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konseling 
dan testing HIV-AIDS di tempat kerja (Voluntary Counseling and Testing (VCT) at workplace). 

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting dalam upaya 
memonitor rantai penularan HIV-AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara 
anggota ASEAN, untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat  ASEAN  ," kata 
Hayani. (jpnn)  Jangan Lewatkan Video Terbaru. 
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Narasumber 

positive - Hengky Wahyu Setyo Wibowo (Kasi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja 
Disnakerkukm Kota Madiun) Kalau koordinasi sudah kita lakukan sejak Senin malam karena saya 
merasa kejanggalan dari cerita si PMI ini. Saya juga sudah koordinasi dengan TNI-Polri dan 
sudah dilakukan pelacakan terhadap (calon suami Hartini) hanya saja si PMI dalam masa 
karantina jadi belum bisa melakukan laporan resmi ke pihak berwajib 

negative - Hartiningsih (N/A) Saya berangkat dari Hongkong 4 Juni sampai di Surabaya 5 Juni. 
Setelah saya sampai Surabaya itu saya sudah hilang kontak. Dia nomornya masih aktif, tapi saya 
telepon, saya WA nggak dibalas. Besok malamnya yang balas temannya, katanya dia masuk 
rumah sakit. Itu minta transferan sejumlah uang. Sudah saya transfer, saya minta alamatnya 
rumah sakit tapi nggak dikasih alasannya karena sibuk kerja. Setelah itu sudah tidak ada 
kabarnya lagi. Sebelum pulang ke Indonesia itu memang saya sudah sering transfer untuk biaya 
nikah kan, itu lumayan juga jumlahnya sekitar Rp40 juta-an 

 

Ringkasan 

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung nyasar di Kota Madiun. Yang 
bersangkutan atas nama Hartiningsih berusia 34 tahun yang sebelumnya bekerja di Hongkong. 
Ketika dilakukan penjemputan dan pendataan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 
(Disnakerkukm) setempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Bandara Juanda, 
yang bersangkutan mengaku beralamatkan Kota Madiun. Ini karena alamat calon suaminya ada 
di kota Madiun dan rencananya akan melangsungkan pernikahan pada Kamis (10/6/2021). Kasi 
Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakerkukm Kota Madiun, Hengky Wahyu Setyo 
Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil komunikasinya dengan Hartini, calon Pengantin Pria 
berasal dari kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. 
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NYASAR DI MADIUN, PMI ASAL LAMPUNG JADI KORBAN PENIPUAN 

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung nyasar di Kota Madiun. Yang 
bersangkutan atas nama Hartiningsih berusia 34 tahun yang sebelumnya bekerja di Hongkong. 
Ketika dilakukan penjemputan dan pendataan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 
(Disnakerkukm) setempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Bandara Juanda, 
yang bersangkutan mengaku beralamatkan Kota Madiun. 

Ini karena alamat calon suaminya ada di kota Madiun dan rencananya akan melangsungkan 
pernikahan pada Kamis (10/6/2021). Kasi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja 
Disnakerkukm Kota Madiun, Hengky Wahyu Setyo Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil 
komunikasinya dengan Hartini, calon Pengantin Pria berasal dari kelurahan Madiun Lor, Kota 
Madiun. 

Berdasarkan pengakuan PMI tersebut bahwa calon suami, Trio Hermanto bekerja sebagai 
anggota TNI di Kodim 0803/Madiun. Namun kecurigaan itu muncul. Setelah petugas Disnaker 
melakukan investigasi, tidak ada kegiatan pernikahan di Kelurahan Madiun Lor pada 10 Juni. 
Dengan begitu, PMI tersebut terindikasi menjadi korban penipuan. Bukti transfer uang untuk 
biaya pernikahan, hingga beberapa bukti yang dikirimkan calon suami kepada Hartini adalah 
bukti palsu berupa video suasana persiapan pernikahan dan undangan. 

"Kalau koordinasi sudah kita lakukan sejak Senin malam karena saya merasa kejanggalan dari 
cerita si PMI ini. Saya juga sudah koordinasi dengan TNI-Polri dan sudah dilakukan pelacakan 
terhadap (calon suami Hartini) hanya saja si PMI dalam masa karantina jadi belum bisa 
melakukan laporan resmi ke pihak berwajib," ujarnya, Rabu (9/6/2021). 

Sementara itu, Hartiningsih mengaku berkenalan dengan Trio sejak 27 April 2019 lalu. Ketika itu 
ia pamit ke Hongkong untuk mencari uang sebagai modal nikah. Bahkan ketika di Hongkong 
pun, komunikasi tetap berlanjut hingga akhirnya berencana membangun rumah tangga dengan 
Rio. Dirinya pun diminta pulang oleh calon suami dan diberikan alamat Kota Madiun. 

"Saya berangkat dari Hongkong 4 Juni sampai di Surabaya 5 Juni. Setelah saya sampai Surabaya 
itu saya sudah hilang kontak. Dia nomornya masih aktif, tapi saya telepon, saya WA nggak 
dibalas. Besok malamnya yang balas temannya, katanya dia masuk rumah sakit. Itu minta 
transferan sejumlah uang. Sudah saya transfer, saya minta alamatnya rumah sakit tapi nggak 
dikasih alasannya karena sibuk kerja. Setelah itu sudah tidak ada kabarnya lagi. Sebelum pulang 
ke Indonesia itu memang saya sudah sering transfer untuk biaya nikah kan, itu lumayan juga 
jumlahnya sekitar Rp40 juta-an," katanya. 

Ia percaya kepada calon suaminya setelah menerima bukti sejumlah foto persiapan pernikahan. 
Mulai dekorasi, undangan, berkas nikah semuanya lengkap. Sehingga ia berniat pulang dari 
Hongkong namun faktanya justru menjadi korban penipuan. Saat ini, yang bersangkutan berada 
di Wisma Haji Kota Madiun untuk menjalani karantina. 
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Ringkasan 

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengantisipasi potensi adanya Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi maupun habis masa kontrak pada Juni-Juli tahun ini. Antisipasi 
dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang kemungkinan terbawa dari para 
PMI yang sebelumnya bekerja di luar negeri. 

 

PEMKAB CIANJUR ANTISIPASI KEDATANGAN PEKERJA MIGRAN 

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengantisipasi potensi adanya Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi maupun habis masa kontrak pada Juni-Juli tahun ini. Antisipasi 
dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang kemungkinan terbawa dari para 
PMI yang sebelumnya bekerja di luar negeri. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal mengaku sudah 
mendapatkan informasi rencana kepulangan PMI pada periode Juni-Juli tahun ini baik yang 
dideportasi maupun habis masa kontrak. Namun, lanjut Yusman, sejauh ini belum tercatat ada 
PMI asal Kabupaten Cianjur. 

"Sejauh ini (dari) Cianjur tidak ada. Tapi upaya antisipasi tetap kita laksanakan," tegas Yusman 
kepada Media Indonesia, Rabu (9/6). 

Yusman juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
setempat. Namun sejauh ini belum muncul identitas PMI yang berdomisili di Cianjur. "Kita pantau 
terus perkembangannya," jelas Yusman. 

Ia menyakini, kedatangan para PMI sudah bakal diantisipasi pemerintah pusat saat mereka tiba 
di bandara. Informasi yang diterimannya, setiap PMI yang datang harus menjalani karantina 
terlebih dulu. 
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"Untungnya pemerintah pusat maupun provinsi sudah bersiap ketika nanti ada PMI yang datang. 
Juga dilakukan pengambilan sampel untuk disequensing atau diteliti apakah mereka membawa 
virus dengan strain baru atau tidak," tegas Yusman. 

Sementara itu belum ada keterangan lebih detail dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
setempat menyangkut kesiapan antisipasi seandainya terdapat warga Cianjur ikut pada 
rombongan PMI yang dideportasi ataupun habis masa kontrak pada Juni-Juli. Kepala 
Disnakertrans saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif. 

Demikian juga Sekretaris Disnakertrans dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tidak 
membalas dan ditelepon melalui telepon genggamnya tidak diangkat. Pun anak buahnya 
dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tidak membalas. (OL-15). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kami senang dan bangga teman-teman telah 
menunjukan bisa  survive  di masa pandemi ini dengan memberdayakan masyarakat melalui 
budi daya ikan nila," 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budi daya menjadi 50 kolam  budi daya  . Jadi benar-benar ada 
Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budi daya 
ikan nila di Sukarame," 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya," 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kemnaker memberikan apresiasi kelompok 
budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha 
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru," 

positive - Nila Fadillah (None) Nila Fadillah 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penambahan anggota kelompok menjadi 26 
orang dengan jumlah kolam budi daya menjadi 50 kolam budi daya . Jadi benar-benar ada 
Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama bisa jadi satu kampung kelompok budi daya 
ikan nila di Sukarame 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin dan percaya semangat teman di 
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik 
ke depannya 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi kelompok 
budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha 
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru 

neutral - Kang Opik (Menaker) Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa 
dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi pada masyarakat di 
Tasikmalaya karena mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. "Kami senang dan bangga 
teman-teman telah menunjukan bisa  survive  di masa pandemi ini dengan memberdayakan 
masyarakat melalui budi daya ikan nila," kata  Ida Fauziyah  saat meninjau kelompok budi daya 
ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 
(9/6). 

 

IDA FAUZIYAH BAHAGIA BANTUAN BUDI DAYA IKAN NILA DAN LOBSTER MEMICU 
PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA 

,  TASIKMALAYA  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi pada 
masyarakat di Tasikmalaya karena mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. 

"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa  survive  di masa pandemi ini 
dengan memberdayakan masyarakat melalui budi daya ikan nila," kata  Ida Fauziyah  saat 
meninjau kelompok budi daya ikan "Nila Fadillah" di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/6). 

Ida Fauziyah pun mengaku bangga kelompok budi daya ikan nila di Sukarame terus mengalami 
peningkatan jumlah anggota. 

Di awal berdiri hanya 6 orang anggota dengan jumlah 18 kolam ikan. Selama kurun 2018-2019 
tidak mengalami penambahan jumlah anggota. 

Menurutnya penambahan itu setelah kelompok budi daya ikan di Sukarame menerima bantuan 
pelatihan dari tim perikanan BLK Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tenaga 
Kerja Mandiri (TKM) Kemnaker pada 2020. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budi daya menjadi 50 
kolam  budi daya  . Jadi benar-benar ada Fadillah (keutamaan-red)-nya. Saya yakin lama-lama 
bisa jadi satu kampung kelompok budi daya ikan nila di Sukarame," kata Ida Fauziyah. 

Melihat kondisi tersebut, politikus PKB itu berpesan para anggota kelompok budi daya ikan nila 
di Sukarame tidak cepat berpuas diri. 

Sebaliknya, Menaker meminta kelompok budi daya ikan nila memiliki keinginan untuk terus 
belajar atau meningkatkan kapasitas diri. 

"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," kata Ida Fauziyah. 

Usai kunker ke budi daya ikan nila, Menaker Ida Fauziyah meninjau sentral/pusat kelompok Tasik 
Lobster (TASTER) Air Tawar yang berlokasi di kampung Bantar RT 004 RW 005 Kelurahan 
Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). 
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Dalam tinjauannya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan salut sekaligus memuji atas keberhasilan 
kelompok budi daya TASTER pimpinan Taufikullah alias Kang Opik yang mampu bertahan dan 
fokus mengembangkan lobster jenis Cherax Quadricarinatus atau  Red Claw  (Capit Merah) sejak 
\2013. Lobster Cherax adalah jenis Lobster air tawar konsumsi yang teksturnya lebih besar jika 
dibandingkan dengan lobster-lobster air tawar yang lainnya. 

"Kemnaker memberikan apresiasi kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufikullah, 
berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan 
anggota baru," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Ida Fauziyah memuji keberhasilan Kang Opik yang mengawali budi daya lobster dari single 
fighter hingga saat ini mencapai 50 kelompok TASTER di wilayah Bungursari. 

Mulai dari indukan, anakkan, hingga tahap konsumsi. "Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi 
bisnis. Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya," ujarnya. 

Menaker bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax 
mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. 

Kang Opik, lanjut Menaker, merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program 
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi Covid-19. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini, pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun dukungan signifikan 
dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak 
pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

 

Ringkasan 

Dalam upaya membangun  dunia kerja  terdampak Covid-19, pemerintah Indonesia telah 
menerapkan delapan kebijakan utama. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 
meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/  ILO  ) 
atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tersebut dan stakeholders dalam 
menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. "Selama ini, pemerintah telah 
bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun 
dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam 
menangani dampak pandemi ini," katanya, dalam Konferensi Perburuhan Internasional secara 
daring, Senin (7/6/2021). 
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BANGUN DUNIA KERJA TERDAMPAK COVID-19, MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO 

Dalam upaya membangun  dunia kerja  terdampak Covid-19, pemerintah Indonesia telah 
menerapkan delapan kebijakan utama. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 
meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/  ILO  ) 
atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tersebut dan stakeholders dalam 
menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. 

"Selama ini, pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," katanya, dalam Konferensi 
Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021). 

Delapan dukungan pemerintah dimulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program 
tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta 
pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang 
layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, 
Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat merevitalisasi pusat 
pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi 
kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi 
mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan 
tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, 
melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerja sama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders untuk menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya di sektor 
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ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujar Menaker 
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan secara daring, Senin, 7 
Juni 2021. 

 

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI COVID-19 

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan 
Pemerintah Indonesia dan stakeholders untuk menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya 
di sektor ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujar Menaker Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan secara daring, Senin, 7 Juni 2021. 

Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah 
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis 
hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk 
memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja 
informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta 
meningkatkan investasi asing dan domestik. Menurut Ida, dari berbagai kebijakan yang telah 
dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. 

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Konsep 
pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta 
untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam 
menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel. 

"Untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia 
usaha dan masyarakat merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan 
kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," katanya. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting yakni memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. "Kami juga telah 
mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk meningkatkan kemandirian 
ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan 
Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, 
seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional 
maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakeholder. "Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan 
tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, 
melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya. 
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Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil 
Konferensi Panggilan global untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19 
yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan Tripartit Indonesia sangat 
berperan mnyusun tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation 
dan direct request ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," katanya. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Penyebab (ledakan) kepastiannya belum bisa 
kita tetapkan dan ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari labfor. Namun tabung tersebut 
rencananya akan digunakan untuk penyimpanan metanol . Tapi ini belum kita pastikan penyebab 
dari ledakan tersebut 

neutral - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Jadi saat penyiapan pembangunan tabung 
tersebut, pekerja melakukan pengelasan 

positive - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih ada 
6 saksi. Dan ini akan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Baik saksi-saksi yang melihat baik 
dari perusahaan akan kita mintai keterangan 

neutral - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Saat ini, kami dari Polres Gresik masih melakukan 
penyelidikan dan melakukan olah TKP bersama Tim Labfor dari Polda Jawa Timur untuk 
mengetahui sebab-sebab kepastian dari adanya ledakan tersebut. Dan kita terus melakukan 
pemeriksaan secara intensif, termasuk dari pihak-pihak mana yang akan kita telusuri tentang 
mekanisme maupun SOP dari pekerjaan yang dilakukan tersebut 

neutral - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk luka bakar kami belum memastikan lagi, 
kami masih menunggu hasil visum dan ini nanti kita koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk 
mempercepat dari hasil tersebut 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Ini sudah dilakukan dan ini akan kita minta hasil 
visumnya, untuk mengetahui penyebab kematian dan maupun luka bakar yang dialami 
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Ringkasan 

Lima orang tewas dan dua luka berat dalam kecelakaan kerja di PT Citra Adi Sarana ( PT CAS ) 
di kawasan PT Wilmar, Gresik. Ada ledakan saat kecelakaan kerja itu terjadi, namun 
penyebabnya masih diselidiki. "Penyebab (ledakan) kepastiannya belum bisa kita tetapkan dan 
ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari labfor. Namun tabung tersebut rencananya akan 
digunakan untuk penyimpanan metanol . Tapi ini belum kita pastikan penyebab dari ledakan 
tersebut," ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto kepada wartawan, Rabu (9/6/2021). 

 

KECELAKAAN KERJA TEWASKAN 5 ORANG DIDUGA KARENA TABUNG METANOL 
MELEDAK 

Lima orang tewas dan dua luka berat dalam kecelakaan kerja di PT Citra Adi Sarana ( PT CAS ) 
di kawasan PT Wilmar, Gresik. Ada ledakan saat kecelakaan kerja itu terjadi, namun 
penyebabnya masih diselidiki. 

"Penyebab (ledakan) kepastiannya belum bisa kita tetapkan dan ini masih menunggu hasil 
pemeriksaan dari labfor. Namun tabung tersebut rencananya akan digunakan untuk 
penyimpanan metanol . Tapi ini belum kita pastikan penyebab dari ledakan tersebut," ujar 
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto kepada wartawan, Rabu (9/6/2021). 

Arief mengatakan sebelum kecelakaan kerja terjadi, para pekerja sedang melakukan pengelasan. 
"Jadi saat penyiapan pembangunan tabung tersebut, pekerja melakukan pengelasan," kata Arief. 

Arief menambahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lokasi 
kejadian. Sedikitnya 6 saksi kini tengah dimintai keterangan. 

"Saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih ada 6 saksi. Dan ini akan kita lakukan pemeriksaan 
secara intensif. Baik saksi-saksi yang melihat baik dari perusahaan akan kita mintai keterangan," 
ungkap Arief. 

"Saat ini, kami dari Polres Gresik masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP 
bersama Tim Labfor dari Polda Jawa Timur untuk mengetahui sebab-sebab kepastian dari adanya 
ledakan tersebut. Dan kita terus melakukan pemeriksaan secara intensif, termasuk dari pihak-
pihak mana yang akan kita telusuri tentang mekanisme maupun SOP dari pekerjaan yang 
dilakukan tersebut," kata Arief. 

Sementara itu, untuk dua orang korban lainnya yang mengalami luka bakar, tengah dirawat di 
rumah sakit secara intensif. 

"Untuk luka bakar kami belum memastikan lagi, kami masih menunggu hasil visum dan ini nanti 
kita koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mempercepat dari hasil tersebut," ujar Arief. 

Sedangkan untuk lima korban yang meninggal, Arief menyampaikan sudah dilakukan autopsi di 
rumah sakit. 

"Ini sudah dilakukan dan ini akan kita minta hasil visumnya, untuk mengetahui penyebab 
kematian dan maupun luka bakar yang dialami," tandas Arief. 
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Serikat pekerja  tembakau  menolak keras rencana revisi PP 109/2012 yang dinilai mengancam 
kelangsungan hidup buruh. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan 
Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada 
keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012. 

 

ANCAM INDUSTRI ROKOK, SERIKAT PEKERJA TOLAK REVISI PP 109/2012 

Jakarta -  Serikat pekerja  tembakau  menolak keras rencana revisi PP 109/2012 yang dinilai 
mengancam kelangsungan hidup buruh. 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada keterlibatan lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012. 

"Ada indikasi keterlibatan LSM asing dalam berbagai kegiatan antirokok atau antitembakau. Ya 
saya rasa kita sama sama tahu, ada dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok," 
kata Sudarto, Rabu (9/6/2021). 

Dia mengatakan rencana revisi PP 109/2012 justru sangat mengancam keberlangsungan industri 
hasil  tembakau  . "Situasi pandemi saja sudah sangat menyulitkan anggota kami, merevisi PP 
109/2012 akan berdampak langsung pada berhentinya usaha dan hilangnya pekerjaan para 
pekerja," ujarnya. 

Keprihatinan ini yang diharapkan serikat pekerja untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. "Ingat 
ada buruh-buruh  rokok  kecil yang jumlahnya besar. Beri kesempatan kami bekerja dan 
mendapatkan penghasilan sebagaimana rakyat lainnya di negara yang berdaulat ini," ujarnya. 
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Apalagi, kata Sudarto, industri rokok bukan industri baru. "Industri rokok sudah sangat lama, 
sudah beratus tahun menjadi bagian sawah ladang pekerja. Dan sampai detik ini industri  rokok  
itu juga legal," katanya. 

Apabila rencana revisi PP 109/2012 ini terus dilanjutkan, para pekerja di IHT tidak mendapatkan 
jaminan kepastian dan perlindungan untuk bekerja dan mempertahankan sumber 
pendapatannya. 

"Keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi 
perhatian," katanya. 

Masyarakat dan pekerja yang tergabung dalam mata rantai Industri Hasil Tembakau (IHT) 
dengan tegas menolak revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Menurut aliansi IHT, revisi PP tersebut sangat dipaksakan dan cacat prosedur hukum karena 
tidak memenuhi kedaruratan dan tidak melibatkan mata rantai IHT dalam penyusunannya. 

"Kami, mewakili 6 juta penduduk Indonesia di mata rantai IHT dengan ini menyatakan menolak 
revisi PP 109/2012," tegas Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) 
Budidoyo, Rabu (9/6/2021). 

Lebih lanjut, upaya revisi tersebut dinilai didesak oleh kelompok tidak bertanggung jawab yang 
membawa agenda asing di Indonesia. 

Menurut mereka, PP 109/2012 sudah sangat lebih dari cukup untuk membatasi dan 
mengendalikan penggunaan tembakau di Indonesia sehingga tidak perlu direvisi lagi. 

"Dorongan revisi PP 109/2012 terjadi karena adanya dorongan asing untuk menghancurkan 
Industri Tembakau Indonesia dengan mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control 
yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia," ujarnya. 

Oleh karenanya, aliansi yang terdiri dari 12 asosiasi, himpunan dan komunitas di bidang 
tembakau dengan tegas mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proses revisi PP 
Tembakau karena dapat mengancam keberlangsungan IHT dan hajat hidup mata rantainya. 

"Petani tembakau, petani cengkeh, pabrikan, tenaga kerja, pedagang, konsumen. Seluruh mata 
rantai IHT akan mengambil langkah politis mengawal dan memastikan negara hadir membela 
rakyat dan mata pencahariannya," tandasnya. 

Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan revisi 
PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau Bagi Kesehatan. 

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) yang menaungi ratusan 
perusahaan rokok legal berpandangan, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian 
atau evaluasi pemberlakuan PP 109/2012. Salah satunya terkait edukasi yang dilakukan 
pemerintah. 

"Pasalnya, kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, belum melakukan upaya 
konkret dalam mencegah perokok anak," kata Ketua umum GAPPRI, Henry Najoan di Jakarta, 
Senin (7/6/2021). 

Henry menegaskan, GAPPRI pada dasarnya tidak setuju atas rencana revisi PP 109/2012, 
mengingat ketentuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Karean itu, GAPPRI 
berharap PP 109/2012 tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini. 
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Terkait pelibatan pembahasan revisi PP 109/2012, Henry mengatakan asosiasi dan pelaku 
industri hasil tembakau (IHT) sampai saat ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, 
pihaknya juga belum menerima draf revisi PP 109/2012. 

Merujuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang - 
Undangan, Pasal 96, setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan 
transparan pada setiap tahap perumusannya. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis 
dampak regulasi yang prosesnya sesuai kaidah Regulatory Impact Analysis (RIA). 

"GAPPRI memandang, revisi PP 109/ 2012 justru akan memperburuk kondisi usaha IHT yang 
saat ini sudah terpuruk akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan tahun 2021," 
tegas Henry. 

Berdasarkan data resmi GAPPRI, tercatat 300 produk hukum yang dikenakan pada IHT. IHT 
adalah industri yang padat regulasi (fully regulated). Karena itu, GAPPRI berharap setiap regulasi 
yang dibuat selalu melibatkan para pemangku kepentingan. IHT itu selain padat karya, juga 
padat aturan. 

Di tengah pandemi Covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, GAPPRI berharap industri hasil 
tembakau nasional tidak diganggu dengan isu-isu yang merugikan banyak pihak. Justru insentif 
pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat bisa bertahan 
dalam situasi resesi global. 

"Bahwa menjaga industri yang tersisa saat pandemi Covid-19 dengan daya tahan kuat seperti 
IHT perlu menjadi perhatian pemerintah. Ketika pemerintah perlu menjaga sisi demand 
(permintaan) dan supply (penyediaan) masyarakat, maka dukungan dibutuhkan bagi industri," 
terang Henry. 
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Berikut cara cek pengumuman hasil seleksi gelombang 17. Pengumuman hasil seleksi akan 
diumumkan melalui SMS pemberitahuan. Hingga saat ini pihak masih belum mengumumkan hasil 
seleksi Kartu  Prakerja Gelombang 17. 

 

CARA CEK PENGUMUMAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 LOLOS ATAU TIDAK, 
BERIKUT LANGKAH IKUTI PELATIHANNYA 

Berikut cara cek pengumuman hasil seleksi gelombang 17. 

Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan melalui SMS pemberitahuan. 

Hingga saat ini pihak masih belum mengumumkan hasil seleksi Kartu  Prakerja Gelombang 17  . 

Head Communication Manajemen Louisa Tuhatu mengatakan, pihaknya masih melakukan 
konsolidasi data dari para pendaftar gelombang 17. 

Cara Cek Hasil Seleksi Kartu  Prakerja Gelombang 17  : 

1. Melalui SMS  - Peserta yang lolos akan mendapat SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar 
pada akun Prakerja. 

- Maka pastikan nomor yang didaftarkan aktif dan jangan mengganti nomor HP sementara 
waktu. 

- SMS tersebut berisi ucapan selamat telah diterima di program gelombang 17. 
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- Begitu juga sebaliknya, bagi peserta yang tidak lolos, jangan harap akan mendapatkan SMS 
pemberitahuan tersebut. 

2. Melalui Dashboard  prakerja.go.id  - Pada tanggal pengumuman seleksi Gelombang, login ke 
akun kamu di  www.prakerja.go.id  . 

- lalu cek dashboard kamu  - Jika lolos seleksi gelombang, kamu juga akan menerima notifikasi 
kelolosan dan kamu juga dapat melihat nomor dan status saldo pada dashboard akun kamu. 

- Jika tidak lolos, kamu akan mendapatkan notifikasi pada dasboard akun kamu, akan ada 
notifikasi "Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun kamu. 

Peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan biaya pelatihan dan insentif pascapelatihan 
untuk meningkatkan kemampuan. 

Bantuan dana pelatihan yang didapatkan sebesar Rp1.000.000,00. 

Sementara untuk dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000,00 yang akan diberikan 
sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan. 

Terakhir dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000,00 yang dibayarkan 
sebesar Rp50.000,00 setiap survei. 

Bantuan insentif akan diberikan setelah peserta selesai melakukan pelatihan dan mengikuti 
survei. 

Berikut langkah mengikuti pelatihan : 

1. Pertama cek dashboard akun  Prakerja  untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia 

2. Kemudian bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, 
Sekolahmu, atau Tokopedia 

3. Lalu peserta harus menonton video tentang yang ada di dashboard sebelum membeli pelatihan 
pertama 

4. Setelah itu, pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu 

5. Kemudian beli pelatihan dan bayar dengan Nomor 

6. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman, bila lewat 
dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut  Bantuan tidak diberikan dalam bentuk 
kartu fisik. 

Maka peserta akan mendapatkan Nomor yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan. 

Masa pemberian bantuan insentif ini hanya akan berlaku tiga sampai empat bulan. 

Bantuan Prakerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dari masyarakat di Indonesia. 

Untuk mengetahui info terbaru tentang , Anda dapat mengunjungi akun Instagram resmi  
@prakerja.go.id. 
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Judul BP2MI Antisipasi Kepulangan Ribuan Pekerja Migran 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/410609/bp2mi-antisipasi-
kepulangan-ribuan-pekerja-migran 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-09 15:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan 
saat ini petugas BP2MI yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah telah siaga 
dan siap mengntisipasi peningkatan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Petugas 
BP2MI yang ada di 23 UPT di seluruh wilayah Indonesia telah melipatgandakan kekuatannya, 
khususnya di era pandemi covid-19 dan dinyatakan siap memberikan pelayanan terbaik untuk 
para pahlawan devisa," tutur Benny, Rabu (9/6). 

 

BP2MI ANTISIPASI KEPULANGAN RIBUAN PEKERJA MIGRAN 

KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan 
saat ini petugas BP2MI yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah telah siaga 
dan siap mengntisipasi peningkatan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Petugas BP2MI yang ada di 23 UPT di seluruh wilayah Indonesia telah melipatgandakan 
kekuatannya, khususnya di era pandemi covid-19 dan dinyatakan siap memberikan pelayanan 
terbaik untuk para pahlawan devisa," tutur Benny, Rabu (9/6). 

Berdasarkan data BP2MI, pada periode Januari-Mei 2021 tercatat sebanyak 86 ribu PMI pulang 
ke Indonesia melalui pintu debarkasi Bandara Soekarno-Hatta. Benny mengatakan, jumlah 
kepulangan itu akan terus meningkat seiring dengan sejumlah kebijakan negara penempatan 
dalam menekan laju pertumbuhan kasus covid-19. 

"Pandemi covid-19 menjadi salah tantangan yang dihadapi oleh BP2MI saat ini karena sejumlah 
negara penempatan menetapkan kebijakan untuk memulangkan, menutup, dan menunda 
penempatan PMI," ujarnya. 
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Menurut Benny, pandemi covid-19 bukan satu-satunya alasan pulangnya PMI. Hal lain yang 
mendorong pulangnya PMI ialah habisnya masa kontrak kerja para pekerja migran di negara-
negara penempatan. 

Tercatat pada akhir Mei 2021, terdapat 49.682 PMI yang habis masa kontraknya di negara-
negara penempatan di mana hal ini berarti mereka harus kembali ke Tanah Air. Demikian juga 
pada interval Juni sampai dengan Juli 2021, sebanyak 39.652 PMI habis masa kontraknya. 

"Sebetulnya pemulangan PMI karena habis masa kontraknya ini adalah kegiatan regular BP2MI 
di 23 provinsi pintu-pintu debarkasi," imbuh Benny. 

Meski demikian, lanjutnya, yang menjadi catatan penting BP2MI saat ini adalah kepulangan 
kurang lebih 7300 deportan dari Malaysia yang harus menjalani masa tahanan di Negeri Jiran. 
Adapun alasan dari penahanan mereka yaitu ditempatkan secara ilegal,  overstay  , dan masalah 
kriminal. (E-3). 
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Judul Lima Pekerja Tewas akibat Ledakan Pabrik di Gresik 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Ledakan sebuah pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 
mengakibatkan lima pekerja tewas dan dua orang terluka. "Untuk ledakan, masih kami selidiki. 
Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto 
saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/5/2021). 

 

LIMA PEKERJA TEWAS AKIBAT LEDAKAN PABRIK DI GRESIK 

Ledakan sebuah pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 
mengakibatkan lima pekerja tewas dan dua orang terluka. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/5/2021). 

Arief menjelaskan bahwa laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6/2021) sore. 
Ledakan diduga terjadi ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik engineering and 
construction. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun  Antara  , kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana 
(CAS) Indonesia, kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. 

Kecelakaan bermula ketika pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki 
metanol, tiba-tiba meledak. Korban meninggal terdiri atas empat laki-laki dan seorang 
perempuan, sedangkan korban luka berat dua laki-laki. 
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Judul IHGMA Sumbar 2021 -2024, Fokus Peningkatan Skil Tenaga Kerja di 
Sumbar 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 
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Narasumber 

positive - Widadi Handoyo (Koordinator Bidang Tranning dan Akreditasi Indonesia Hotel General 
Manager Assosiasion Sumbar) ya melalui assosiasi ini lah kita dapat memberikan penambahan 
ilmu dan skil kepada para pengelola hotel, sehingga ada standarisasi dari GM Hotel 

positive - Widadi Handoyo (Koordinator Bidang Tranning dan Akreditasi Indonesia Hotel General 
Manager Assosiasion Sumbar) Tiga tahun kedepan kita akan menfokuskan pada pelatihan 
pelatihan bagi tenaga kerja khusunya pada bidang perhotelan. Pelatihan kita akan kerjasama 
dengan assosiasi lain dan Dinas Tenaga Kerja Sumbar 

 

Ringkasan 

Usai dikukuhkannya kepengurusan Indonesia Hotel General Manager Assosiasi atau IHGMA 
Sumatera Barat 2021 - 2024 oleh Ketua Umum DPP IHGMA I Gede Arya Pering Arimbawa dan 
juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi beberapa hari lalu. Program jangka pendek, 
IHGMA akan menfokuskan pada peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Koordinator 
Bidang Tranning dan Akreditasi Indonesia Hotel General Manager Assosiasion Sumbar Widadi 
Handoyo yang juga GM Hotel Rangkayo Basa mengatakan, IHGMA Sumatera Barat dibentuk 
berdasarkan inisiatif dari para general manager hoter di Indonesia. Dengan tujuan bagaimana 
menyamaratakan kemampuan, skil dan sumber daya manusia pengelola hotel di Indonesia. 
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IHGMA SUMBAR 2021 -2024, FOKUS PENINGKATAN SKIL TENAGA KERJA DI 
SUMBAR 

Padang : Usai dikukuhkannya kepengurusan Indonesia Hotel General Manager Assosiasi atau 
IHGMA Sumatera Barat 2021 - 2024 oleh Ketua Umum DPP IHGMA I Gede Arya Pering Arimbawa 
dan juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi beberapa hari lalu. Program jangka pendek, 
IHGMA akan menfokuskan pada peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. 

Koordinator Bidang Tranning dan Akreditasi Indonesia Hotel General Manager Assosiasion 
Sumbar Widadi Handoyo yang juga GM Hotel Rangkayo Basa mengatakan, IHGMA Sumatera 
Barat dibentuk berdasarkan inisiatif dari para general manager hoter di Indonesia. Dengan tujuan 
bagaimana menyamaratakan kemampuan, skil dan sumber daya manusia pengelola hotel di 
Indonesia. 

"ya melalui assosiasi ini lah kita dapat memberikan penambahan ilmu dan skil kepada para 
pengelola hotel, sehingga ada standarisasi dari GM Hotel,"ujar Widadi Handoyo, Rabu 
(09/06/2021)  Widadi Handoyo menjelaskan, untuk program kedepan, pihaknya akan melakukan 
edukasi serta upaya peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja, terutama bidang perhotelan. 

"Tiga tahun kedepan kita akan menfokuskan pada pelatihan pelatihan bagi tenaga kerja 
khusunya pada bidang perhotelan. Pelatihan kita akan kerjasama dengan assosiasi lain dan Dinas 
Tenaga Kerja Sumbar,"tambahnya. 

Koordinator Bidang Tranning dan Akreditasi Indonesia Hoterl General Manager Assosiasioan 
Sumbar Widadi Handoyo menambahkan, dengan hadirnya asosiasi ini, pihaknya akan 
berkomitmen untuk memajukan pariwisata menerapkan strategi bisnis yang berdayaguna untuk 
kelangsungan Industri pariwisata serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan 
nasional. Dijelaskan Widadi Handoyo, DPD IHGMA Sumatera Barat di ketua oleh Soedjoko yang 
merupalan GM Hotel Pangeran Beach. 
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Judul Menaker RI Minta Dukungan ILO Tangani Dampak Pandemi Sektor 
Ketenagakerjaan 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah 
Indonesia dan  stakeholders  dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. "Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker 
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

 

MENAKER RI MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI SEKTOR 
KETENAGAKERJAAN 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah 
Indonesia dan  stakeholders  dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi 
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan 
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 
pekerja informal. 
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Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 tentang Cipta 
Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi 
asing dan domestik. 

Menurut Menaker Ida, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar 
penting untuk menavigasi masa depan kerja global. 

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Dia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama 
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Dia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draf dokumen hasil konferensi panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah 
dilakukan tripartit nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan  direct request  ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam  preliminary list  19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar 
ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Sekjen Anwar. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Iya kecelakaan kerja di kawasan PT Wilmar 
kemarin sekitar pukul 16.30 WIB. (Korban) lima meninggal dan dua luka-luka 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Kita masih melakukan olah TKP dan melakukan 
penyelidikan untuk mengetahui penyebab-penyebab kecelakaan kerja tersebut 

 

Ringkasan 

Kecelakaan kerja terjadi di PT PT Citra Adi Sarana, sebuah perusahaan konstruksi di Gresik. Polisi 
membenarkan ada lima korban tewas dan dua luka berat. "Iya kecelakaan kerja di kawasan PT 
Wilmar kemarin sekitar pukul 16.30 WIB. (Korban) lima meninggal dan dua luka-luka," ujar 
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (9/6/2021). 

 

INI IDENTITAS 5 KORBAN TEWAS KECELAKAAN KERJA DI GRESIK 

Kecelakaan kerja terjadi di PT PT Citra Adi Sarana, sebuah perusahaan konstruksi di Jalan Kapten 
Darmosugondo, Indro, Gresik. Polisi membenarkan ada lima korban tewas dan dua luka berat. 

"Iya kecelakaan kerja di kawasan PT Wilmar kemarin sekitar pukul 16.30 WIB. (Korban) lima 
meninggal dan dua luka-luka," ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi 
detikcom, Rabu (9/6/2021). 

Arief mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut 
terkait kecelakaan kerja tersebut. 

"Kita masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab-
penyebab kecelakaan kerja tersebut," ungkap Arief. 
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Dari informasi yang dihimpun, diduga ada ledakan saat para pekerja melakukan pekerjaan 
mengelas tabung. Lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. Para pekerja yang tewas dan 
terluka mengalami luka bakar. Korban tewas dan terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen 
Gresik dan RSUD Ibnu Sina . 

Lima korban tewas: 

1. Muhammad Burhanudin Al Ansori (22), warga Desa Surodakan, Trenggalek 

2. Ibnu Attoilah (21), warga Desa Parakan, Trenggalek 

3. Septianingrum (26), warga Ngadiluwih, Kabupaten Kediri 

4. Muhammad Andik (33), warga Jalan Awikoen Tirta, Gending, Kebomas, Gresik 

5. Johanes Saputra (22), warga Glagah, Lamongan 

Dua korban luka berat: 

1. Nur Kholik (35), warga Sukorame, Gresik 

2. Ali (25) 
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Ringkasan 

Pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa mendapatkan manfaat 
uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan apabila mengikuti program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sebagai program jaminan sosial baru, JKP memiliki manfaat yang 
bisa dirasakan para peserta, yaitu manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan 
kerja. 

 

KORBAN PHK BISA PEROLEH MANFAAT UANG TUNAI DARI PROGRAM JKP, BEGINI 
PERHITUNGANNYA 

Pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa mendapatkan manfaat 
uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan apabila mengikuti program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Sebagai program jaminan sosial baru, JKP memiliki manfaat yang bisa dirasakan para peserta, 
yaitu manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. 

Skema pembayaran manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta JKP selama enam bulan. 
Pada tiga bulan pertama, peserta JKP setiap bulannya bisa memperoleh manfaat uang tunai 
sebesar 45 persen dari besaran upah terakhir yang diterimanya sebelum terkena PHK. 

Selanjutnya, pada tiga bulan berikutnya, manfaat uang tunai yang didapatkan setiap bulannya 
adalah 25 persen dari upah. Namun, jika upah pekerja atau buruh lebih dari Rp 5 juta, yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan persentase bukanlah upah terakhirnya, melainkan 45 
persen dan 25 persen dari Rp 5 juta. Sebab, PP No 37/2021 menetapkan batas atas upah yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan adalah Rp5 juta. 
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Dengan rincian dan tahapan manfaat uang tunai, maka maksimal manfaat uang tunai JKP yang 
bisa diterima peserta adalah 35 persen dari upah selama enam bulan. 

Sebagai ilustrasi, pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan akan memperoleh Rp2.250.000 per 
bulan pada bulan ke-1 hingga ke-3, dan Rp1.250.000 per bulan pada bulan ke-4 dan ke-6. 

Secara keseluruhan, manfaat uang tunai yang diterima selama enam bulan adalah 
Rp10.500.000, atau 35 persen dari kemungkinan nilai maksimal enam bulan upah (Rp30 juta). 
Pekerja atau buruh yang upahnya kurang dari Rp 5 juta tentu akan memperoleh manfaat uang 
tunai yang lebih kecil daripada itu. 

Potensi terciptanya kelompok miskin baru  Manfaat uang tunai dari program JKP dimaksudkan 
untuk menyelamatkan para pekerja dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan 
akibat PHK. Namun sayangnya skema manfaat uang tunai yang ditetapkan oleh PP No 37/2021 
seperti diilustrasikan di atas sulit diharapkan memenuhi maksud itu. Skema perhitungan itu justru 
berpotensi melahirkan kelompok miskin baru. 

Tabel di bawah ini mensimulasikan penghitungan manfaat uang tunai JKP yang dapat diperoleh 
seorang pekerja/buruh yang sudah berkeluarga dengan seorang anak. Simulasi itu 
menggunakan UMP 2021 dan batas garis kemiskinan per September 2020 yang digunakan BPS, 
yaitu Rp458.947 per kapita per bulan. 

Dengan skema manfaat uang tunai JKP seperti yang sudah ditetapkan, simulasi itu 
memperlihatkan bahwa hanya pekerja atau buruh di tujuh provinsi yang memperoleh manfaat 
uang tunai yang nilainya di atas garis kemiskinan. Sementara, di bulan ke-4 hingga ke-6, manfaat 
JKP di seluruh provinsi untuk pekerja yang berkeluarga dengan satu anak nilainya berada di 
bawah garis kemiskinan. 

Tidak adanya batas minimal manfaat uang tunai kepada peserta JKP, serta merujuk garis 
kemiskinan yang dikeluarkan BPS, maka pekerja penerima upah Rp1,6 juta per bulan berpeluang 
masuk ke dalam kelompok miskin baru. Sebab, dalam rentang bulan ke-4 sampai ke-6 manfaat 
tunai JKP, pekerja tersebut hanya menerima dua puluh lima persen dari Rp1,6 juta, yakni 
Rp400.000. 

Menyoroti manfaat uang tunai program JKP, Trade Union Rights Center (TURC) 
merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan ulang skema penghitungan dan proses 
pencairan manfaat uang tunai JKP. Pasalnya, dengan komposisi manfaat tunai yang ada, pekerja 
yang terkena PHK berpotensi akan jatuh ke garis kemiskinan dan akan membuat angka keluarga 
miskin di Indonesia semakin membengkak. 
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Judul Kronologi Kebakaran Pabrik Biji Plastik Jakbar 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Jakbar 
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Jurnalis Hanna Pratiwi 
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AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Eko Sumarno (Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat) Korban Alhamdulillah tidak ada. 
Ada pun kerugian ditaksir sekitar Rp 3 miliar 

negative - Eko Sumarno (Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat) (Ada) kendala di TKP. Kebakaran 
sudah sangat besar dan luas, yang terbakar kurang lebih 3.000 meter, dan kondisi sumber air 
cukup jauh 

 

Ringkasan 

Kebakaran pabrik biji plastik terjadi pada Selasa (8/6/2021) malam, telah menelan kerugian 
hingga Rp3 miliar. Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno menjelaskan, pabrik plastik 
itu milik PT Plasindo di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 
Kebakaran tersebut telah melahap area seluas 3.000 meter persegi. 

 

KRONOLOGI KEBAKARAN PABRIK BIJI PLASTIK JAKBAR 

Kebakaran pabrik biji plastik terjadi pada Selasa (8/6/2021) malam, telah menelan kerugian 
hingga Rp3 miliar. 

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno menjelaskan, pabrik plastik itu milik PT Plasindo 
di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kebakaran tersebut telah 
melahap area seluas 3.000 meter persegi. 

"Korban Alhamdulillah tidak ada. Ada pun kerugian ditaksir sekitar Rp 3 miliar," kata Eko 
Sumarno, kepada wartawan, Rabu (9/6/2021). 
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Kronologi 

Petugas pemadam kebakaran menerima laporan tersebut sekira pukul 22.55 WIB. Sebanyak 16 
unit pemadam kebakaran turut dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. 

Saat proses pemadaman, Eko mengatakan timnya sempat menemui kendala di TKP. Kendala 
tersebut di antaranya kebakaran yang sudah meluas dan sumber air yang jauh. 

"(Ada) kendala di TKP. Kebakaran sudah sangat besar dan luas, yang terbakar kurang lebih 
3.000 meter, dan kondisi sumber air cukup jauh," jelasnya. 

Saat ini, kebakaran tersebut sudah padam. Kebakaran padam pukul 03.30 WIB tadi. (DNS). 
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Judul Kisruh Gojek vs Pengemudi, Pemerintah Perlu Atur Regulasi Soal 
Kemitraan 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Perlu ada aturan 
pemerintah yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap orang 
berhak mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Terlebih, sampai 
dengan saat ini para pekerja berbasis kemitraan belum tidak diatur jam kerjanya 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mendorong 
pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja mitra. Agar perusahaan aplikator tidak 
seenaknya mengotak-atik pendapatan mitra. Tidak sehat 

 

Ringkasan 

Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berstatus 
mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi pengemudi Gojek berbuntut aksi 
mogok kerja. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel 
Siregar, harus ada regulasi yang mengatur hubungan industrial perusahaan dan pekerja 
berstatus mitra agar tercipta ruang diskusi sehingga transparan. 

 

KISRUH GOJEK VS PENGEMUDI, PEMERINTAH PERLU ATUR REGULASI SOAL 
KEMITRAAN 

, JAKARTA - Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja 
berstatus mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi pengemudi Gojek 
berbuntut aksi mogok kerja. 
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Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, harus 
ada regulasi yang mengatur hubungan industrial perusahaan dan pekerja berstatus mitra agar 
tercipta ruang diskusi sehingga transparan. 

"Perlu ada aturan pemerintah yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, 
setiap orang berhak mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak," ujar Timboel, Rabu 
(9/6/2021). 

Dia mengatakan pemerintah juga mesti membuat regulasi bersama yang menjamin upah dan 
insentif minimum, proses mekanismenya, serta jam kerja. Regulasi terkait, lanjutnya, harus 
disertai dengan hadirnya infrastruktur pendukung. 

Dalam kasus pekerja mitra di perusahaan  ride-hailing  misalnya. Timboel menyebut perlu ada 
semacam kehadiran infrastruktur pendukung, seperti misalnya tempat servis gratis bagi pekerja 
mitra di aplikasi seperti Gojek dan Grab sebagai bentuk lain dari subsidi. 

Lebih jauh, dia mengkritisi pemerintah yang selama ini dinilai hanya memusatkan perhatian 
kepada pekerja di sektor formal. Sementara itu, sambungnya, pemerintah seharusnya melihat 
angkatan kerja di Tanah Air secara keseluruhan, baik formal, informal, maupun mitra. 

Perlu diketahui, jumlah pekerja informal berbasis kemitraan lebih dominan dalam porsi angkatan 
kerja RI. Dari 130 juta angkatan kerja, 42 persen di antaranya merupakan pekerja formal. 
Sisanya pekerja informal dan mitra. 

"Terlebih, sampai dengan saat ini para pekerja berbasis kemitraan belum tidak diatur jam 
kerjanya," kata Timboel. 

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih mengingat jumlah pekerja mitra kian 
bertambah. Sementara itu, minim perlindungan dari sisi regulasi. 

Dari sisi insentif, kata Timboel, mereka juga tidak diatur oleh pemerintah. Hal tersebut harus 
disertai dengan peran pemerintah. "Saya mendorong pemerintah untuk memastikan 
kesejahteraan pekerja mitra. Agar perusahaan aplikator tidak seenaknya mengotak-atik 
pendapatan mitra. Tidak sehat," tegasnya. 

Dengan segala risiko yang ditempuh, pekerja berstatus mitra selayaknya memiliki posisi strategis 
dalam perundingan bipartit terkait dengan kebijakan perusahaan yang berdampak langsung 
terhadap hak pekerja. 

Kementerian Ketenagakerjaan juga belum mengambil tindakan tegas terkait dengan perihal 
hubungan industrial antara jutaan pekerja berstatus kemitraan dengan perusahaan seperti 
Gojek, Grab, dan beberapa perusahaan lain di sektor tersebut. 
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Judul Ledakan pabrik di Gresik menewaskan lima orang 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. "Untuk 
ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres 
Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

 

LEDAKAN PABRIK DI GRESIK MENEWASKAN LIMA ORANG 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

Ia menjelaskan bahwa laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6) sore. Diduga 
kejadian itu ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and construction   

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) 
Indonesia, kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. Kecelakaan bermula ketika pekerja 
melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol, tiba-tiba meledak. 

Untuk korban meninggal, terdiri atas empat laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan korban 
luka berat dua laki-laki.  
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Judul Kemenperin Buka Pendidikan Vokasi Industri Setara D1 di Mempawah 
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Narasumber 

positive - Arus Gunawan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin) Salah satu realisasinya adalah dengan aktif membuka Program Setara Diploma I 
Vokasi Industri. Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan 
melibatkan mitra industri 

positive - Arus Gunawan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin) Program vokasi setara D1 ini merupakan salah satu bagian dari program link and 
match dengan industri untuk menghasilkan SDM kompeten yang relevan dengan kebutuhan 
dunia industri saat ini. Diharapkan, upaya ini juga dapat memperkecil competency gap antara 
dunia industri dengan institusi pendidikan 

positive - Iken Retnowulan (Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri 
Kemenperin) Lulusan program setara D1 ini akan langsung diserap bekerja oleh delapan mitra 
industri 

positive - Iken Retnowulan (Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri 
Kemenperin) Harapannya, melalui program setara D1 ini dapat menghasilkan lulusan yang 
kompeten, adaptif, dan siap kerja di industri dan dapat memenuhi tingginya kebutuhan tenaga 
kerja industri di Kabupaten Mempawah 

neutral - Herlina (Bupati Mempawah) Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas 
inisiasi dari BPSDMI Kemenperin ini. Dengan adanya pelaksanaan program D1 vokasi industri, 
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atau kompetensi SDM yang dibutuhkan industri di 
wilayah Mempawah, yang nantinya mendorong ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat 
setempat 

neutral - Sih Parmawati (Kepala SMK SMTI Pontianak) Kami mendukung penuh adanya program 
setara D1 di Kabupaten Mempawah ini karena daerah tersebut termasuk satu di antara daerah 
yang perkembangan industrinya sangat pesat 
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neutral - Muhammad Basri (Direktur Politeknik ATI Makassar) Dengan SDM yang kami miliki, 
tentu kami berharap program vokasi industri setara D1 ini bisa berjalan dengan baik dan 
kolaborasi antara BPSDMI, Pemkab Mempawah, dan Politeknik ATI Makassar terus terjalin ke 
depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki komitmen tinggi dalam upaya penyediaan 
sumber daya manusia (  SDM  ) kompeten untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sesuai 
dengan perkembangan teknologi saat ini. Menciptakan  SDM  yang terampil merupakan langkah 
strategis guna menopang pertumbuhan sektor industri serta merebut perluang adanya bonus 
demografi di Indonesia. 

 

KEMENPERIN BUKA PENDIDIKAN VOKASI INDUSTRI SETARA D1 DI MEMPAWAH 
KALBAR 

Jakarta -  Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki komitmen tinggi dalam upaya 
penyediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk memenuhi kebutuhan sektor industri 
sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. 

Menciptakan  SDM  yang terampil merupakan langkah strategis guna menopang pertumbuhan 
sektor industri serta merebut perluang adanya bonus demografi di Indonesia. 

"Salah satu realisasinya adalah dengan aktif membuka Program Setara Diploma I Vokasi Industri. 
Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan mitra 
industri," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin, Arus Gunawan dikutip Rabu (9/6/2021). 

Dia menyampaikan, pihaknya baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman 
dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk membuka program pendidikan vokasi industri 
setara D1. Program ini menggandeng Politeknik ATI Makassar dan SMK-SMTI Pontianak selaku 
unit pendidikan vokasi industri di bawah binaan BPSDMI Kemenperin. 

"Program  vokasi  setara D1 ini merupakan salah satu bagian dari program link and match dengan 
industri untuk menghasilkan SDM kompeten yang relevan dengan kebutuhan dunia industri saat 
ini. Diharapkan, upaya ini juga dapat memperkecil competency gap antara dunia industri dengan 
institusi pendidikan," paparnya. 

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Kemenperin, Iken Retnowulan 
mengemukakan, program vokasi D1 hasil kerja sama dengan Pemkab Mempawah tersebut, 
diselenggarakan selama satu tahun dan terdiri dari dua program studi, yaitu Teknik Perawatan 
Mesin Industri dan Teknik Kimia Proses Industri. Masing-masing prodi dibuka untuk 30 
mahasiswa sehingga total menjadi 60 mahasiswa. 

"Lulusan program setara D1 ini akan langsung diserap bekerja oleh delapan mitra industri," sebut 
Iken. Kedelapan perusahaan tersebut, yakni PT. Delta Oriental Kapuas, PT. Gemilang Asia 
Sejahtera (GAS), PT. Penguin Indonesia Cabang Pontianak, PT. Cemindo Bangun Persada, PT. 
Berdikari, PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI), PT. Kalimantan Kelapa Jaya, dan PT. Cocotama 
Makmur Abadi. 
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"Harapannya, melalui program setara D1 ini dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, 
dan siap kerja di industri dan dapat memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja  industri  di 
Kabupaten Mempawah," imbuhnya. 

Sementara itu, Bupati Mempawah Herlina menyampaikan, dengan beroperasinya Terminal 
Pelabuhan Internasional Kijing dan Smelter Grade Alumina Refenery (SGAR) di Kecamatan 
Sungai Kunyit, serta industri lain di wilayah Kabupaten Mempawah, diyakini akan memerlukan 
jumlah tenaga kerja industri yang banyak dengan mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan 
dunia industri saat ini. 

"Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiasi dari BPSDMI Kemenperin ini. 
Dengan adanya pelaksanaan program D1 vokasi industri, diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan atau kompetensi SDM yang dibutuhkan industri di wilayah Mempawah, yang 
nantinya mendorong ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat," paparnya. 

Kepala SMK SMTI Pontianak Sih Parmawati menyatakan, pihaknya siap menjembatani kerja sama 
antara Pemkab Mempawah dengan BPSDMI Kemenperin untuk merealisasikan politeknik di 
Mempawah. 

"Kami mendukung penuh adanya program setara D1 di Kabupaten Mempawah ini karena daerah 
tersebut termasuk satu di antara daerah yang perkembangan industrinya sangat pesat," ujarnya. 

Merujuk data Kebutuhan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Mempawah, total kebutuhan tenaga kerja industri hingga tiga tahun ke depan 
diperkirakan mencapai 457 orang, dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja industri 43 orang 
di tahun 2021, pada tahun 2022 diperkirakan 386 orang, dan pada tahun 2023 diperkirakan 28 
oran  Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri pun mengaku siap membantu 
Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyiapkan SDM industri kompeten untuk mendukung 
kemajuan sektor industri di Mempawah. 

"Dengan SDM yang kami miliki, tentu kami berharap program vokasi industri setara D1 ini bisa 
berjalan dengan baik dan kolaborasi antara BPSDMI, Pemkab Mempawah, dan Politeknik ATI 
Makassar terus terjalin ke depannya," tuturnya. 
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Newstrend Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis sammy 

Tanggal 2021-06-09 13:48:00 

Ukuran 181x67mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.290.000 

News Value Rp 48.870.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) 
Pemerintah hadir berperan aktif memberi dukungan melalui ULD kepada kelompok tenaga kerja 
penyandang disabilitas, sehingga kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi 
lebih luas dan mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan 
percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya 
untuk mewujudkan kesamaan hak asasi bagi penyandang disabilitas agar dapat maju dan 
berkembang secara adil, mandiri dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andriyansyah, mengatakan, pemerintah berupaya 
mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi melalui ULD. 

 

PEMPROV GANDENG PEMPUS WUJUDKAN KESAMAAN HAK DI BIDANG PEKERJAAN 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan 
percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya 
untuk mewujudkan kesamaan hak asasi bagi penyandang disabilitas agar dapat maju dan 
berkembang secara adil, mandiri dan tanpa diskriminasi. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andriyansyah, mengatakan, 
pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi melalui ULD. 
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Harapannya, akan tercipta penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menghargai berbagai 
perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, kondisi 
disabilitas dan lainnya dalam lingkungan kerja yang bersifat terbuka. 

"Pemerintah hadir berperan aktif memberi dukungan melalui ULD kepada kelompok tenaga kerja 
penyandang disabilitas, sehingga kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi 
lebih luas dan mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia," kata 
Andriyansyah di Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk 
usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapau 17,95 juta orang. Sementara yang 
masuk ke angkatan Kerja, mencapai 7,99 juta orang. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 persen.'Angka ini jauh di bawah angka 
TPAK Nasional yang sebesar 69 persen. 

Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang. Lalu jumlah 
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247.000 orang dengan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen. 

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan Kerja penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak 
faktor. Diantaranya, ketersediaan lapangan Kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak 
di sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi 
yang belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga Kerja penyandang 
disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan akomodasi 
dan aksesibilitas di dunia Kerja. 

Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi 
dengan tingkat pendidikan rendah yaitu sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan 
Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah/lulus 
SD. Sammy 
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Ringkasan 

Tim Rescue SAR Kendari mencari seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China bernama Chang 
Yang  Rabu (9/6/2021). Chang hilang sejak 4 hari yang lalu setelah tenggelam di muara Sungai 
Sampara. Kejadian ini, baru dilaporkan ke kantor SAR Kendari untuk dibantu proses 
pencariannya. 

 

TKA CHINA TENGGELAM DI SUNGAI SAMPARA KENDARI, BASARNAS LAKUKAN 
PENCARIAN 

Tim Rescue SAR Kendari mencari seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China bernama Chang 
Yang  Rabu (9/6/2021). Chang hilang sejak 4 hari yang lalu setelah tenggelam di muara Sungai 
Sampara. Kejadian ini, baru dilaporkan ke kantor SAR Kendari untuk dibantu proses 
pencariannya. 

Basarnas Kendari mengerahkan sebanyak 8 tim rescue dibantu dengan potensi SAR lainnya 
untuk melakukan penyisiran di Sungai Sampara, Kapoiala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Kepala 
kantor SAR Kendari, Aris Sofingi menjelaskan usai menerima laporan tersebut, tim SAR 
melakukan pencarian korban di lokasi kejadian kecelakaan. 

"Jarak LKK (Lokasi Kejadian Kecelakaan) dengan Basarnas Kendari sekitar 47 km," ujarnya. 

Chang Yang (30) bekerja di PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di kawasan pertambangan nikel 
PT Virtue Dragon Nikel Konawe. Chang diperkirakan hilang dan tenggelam pada Minggu 
(6/6/2021) sekitar pukul 23.00 WITA, namun baru dilaporkan ke Basarnas pada Senin 
(7/6/2021).. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari  ILO  tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam 
menangani dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan  pekerja  dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan,  Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/  ILO  ) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi  Covid-19  di sektor 
ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari  ILO  tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker 
Ida, Rabu (9/6). 

 

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR 
KETENAGAKERJAAN 

Menteri Ketenagakerjaan,  Ida Fauziyah  , meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/  ILO  ) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi  Covid-19  di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari  ILO  tetap dibutuhkan untuk mendukung 
apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida, Rabu (9/6). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak  Covid-19  , 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi 
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan 
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta 
pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang 
layak dan berkelanjutan. 

Dia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan  pekerja  dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," ucapnya. 
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Kesenjangan Keterampilan 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja.Menaker Ida 
mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder 
ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerja sama Tripartit, baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Dia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. "Untuk 
ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres 
Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

 

LEDAKAN PABRIK DI GRESIK SEBABKAN LIMA ORANG TEWAS 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

Ia menjelaskan bahwa laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6) sore. Diduga 
kejadian itu ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and construction   

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) 
Indonesia, kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. Kecelakaan bermula ketika pekerja 
melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol, tiba-tiba meledak. Untuk 
korban meninggal, terdiri atas empat laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan korban luka 
berat dua laki-laki. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Ledakannya masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Ledakan terdengar dari pabrik PT Citra Adi Sarana di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, 
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lima pekerja dilaporkan meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 
"Ledakannya masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto dilansir dari  Antara  , Rabu (9/6/2021). 

 

5 ORANG TEWAS AKIBAT LEDAKAN PABRIK DI GRESIK 

Ledakan terdengar dari pabrik PT Citra Adi Sarana di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, 
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lima pekerja dilaporkan meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 

"Ledakannya masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto dilansir dari  Antara  , Rabu (9/6/2021). 

Ia menjelaskan laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (8/6/2021) sore. Kuat 
dugaaan kejadian itu ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and 
construction. Kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia, kawasan 
industri Jalan Dharmo Sugondo. 

Kecelakaan bermula ketika pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki 
metanol, tiba-tiba meledak. Korban meninggal terdiri atas empat laki-laki dan seorang 
perempuan, sedangkan korban luka berat adalh dua laki-laki. 

Sumber : Antara. 
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negative - Eko Sumarno (Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat) Korban Alhamdulillah tidak ada. 
Adapun kerugian ditaksir sekitar Rp 3 miliar 

negative - Eko Sumarno (Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat) Laporan dari karyawan pabrik 
(karena) korsleting di panel listrik lalu menyambar ke biji plastik 

 

Ringkasan 

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno mengatakan kebakaran pabrik biji plastik yang 
terjadi pada Selasa (8/6) malam menelan kerugian Rp 3 miliar. Eko menjelaskan pabrik plastik 
itu milik PT Plasindo di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 
Kebakaran tersebut telah melahap area seluas 3.000 meter persegi. 

 

KEBAKARAN PABRIK BIJI PLASTIK, RUGI RP3 MILIAR 

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno mengatakan kebakaran pabrik biji plastik yang 
terjadi pada Selasa (8/6) malam menelan kerugian Rp 3 miliar. Eko menjelaskan pabrik plastik 
itu milik PT Plasindo di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 
Kebakaran tersebut telah melahap area seluas 3.000 meter perseg. 

"Korban Alhamdulillah tidak ada. Adapun kerugian ditaksir sekitar Rp 3 miliar," kata Kasie Ops 
Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno, kepada wartawan, Rabu (9/6/2021). 

Lebih lanjut Eko menjelaskan, kebakaran terjadi karena ledakan pada panel listrik di gudang biji 
plastik itu. Api lantas menyambar tumpukan biji plastik di sana. "Laporan dari karyawan pabrik 
(karena) korsleting di panel listrik lalu menyambar ke biji plastik," jelas Eko. Untuk memadamkan 
kebakaran itu, petugas telah mengerahkan 16 unit mobil pemadam beserta 70 personel. Setelah 
berjibaku memadamkan api petugas berhasil menguasai api pada Rabu (9/6) pukul 03.43 WIB. 
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Ringkasan 

Tangki meranol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas, Gresik, meledak. Lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. Kecelakaan kerja 
kerja itu terjadi, Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak, sekitar pukul 14.30 WIB. Saat 
itu para pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol. Akibat 
ledakan tersebut, lima pekerja tewas. Dan dua orang mengalami luka berat. 

 

TANGKI METANOL PT CAS DI GRESIK MELEDAK, 5 KARYAWAN TEWAS 

Tangki meranol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas, Gresik, meledak. Lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. Kecelakaan kerja 
kerja itu terjadi, Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak, sekitar pukul 14.30 WIB. Saat 
itu para pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol. Akibat 
ledakan tersebut, lima pekerja tewas. Dan dua orang mengalami luka berat. Kejadian ini, juga 
sudah ditangani oleh Polres setempat. Namun sayangnya Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto 
belum bisa memberikan keterangan lebih jelas. Ia hanya membenarkan jika peristiwa itu terjadi. 
"Iya, sudah ditangani Polres," katanya Rabu (8/6/2021). 

Adapun beberapa nama korban itu, antara lain, Muhammad Burhanudin Al Ansori (22) dan Ibnu 
Attoilah (21). Keduanya berasal dari Kabupaten Trenggalek, saat ini berada di kamar jenazah RS 
Semen Gresik. Kemudian Septianingrum (26) warga Kabupaten Kediri, Muhammad Andik (33) 
warga Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas Gresik dan Johanes Saputro (22) warga 
Kabupaten Lamongan. Ketiga jenazah berada di RSUD Ibnu Sina Gresik. Dua korban luka berat 
terdiri dari Nur Kholik (35) warga Kelurahan Sukorame Gresik dan Ali (25). Kedua korban 
mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan dirawat di RS Semen Gresik. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, Selasa (8/6) sore. Lima pekerja meninggal dunia dan dua lainnya luka berat dalam 
peristiwa itu. "Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian 
perkaranya," kata Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu (9/6). 

 

PABRIK DI GRESIK MELEDAK, 5 PEKERJA TEWAS DAN 2 LUKA BERAT 

Ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, Selasa (8/6) sore. Lima pekerja meninggal dunia dan dua lainnya luka berat dalam 
peristiwa itu. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu (9/6). 

Dia menjelaskan laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6) sore. Ledakan itu 
diduga terjadi ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik. Berdasarkan informasi 
yang dihimpun Antara, kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia, 
kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. 

Kecelakaan bermula ketika pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki 
metanol, tiba-tiba meledak. Korban meninggal terdiri atas empat laki-laki dan seorang 
perempuan. Sementara itu korban luka berat terdiri dari dua laki-laki. [yan]. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. "Untuk 
ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres 
Gresik, AKBP Arief Fitrianto membenarkan kejadian itu di Gresik, Rabu. 

 

KAPOLRES : LEDAKAN PABRIK DI GRESIK TEWASKAN LIMA ORANG 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto membenarkan kejadian itu di Gresik, Rabu. 

Ia menjelaskan bahwa laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6) sore. Diduga 
kejadian itu ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and construction   

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) 
Indonesia, kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. Kecelakaan bermula ketika pekerja 
melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol, tiba-tiba meledak. 

Untuk korban meninggal, terdiri atas empat laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan korban 
luka berat dua laki-laki. (*). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi . Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Atas kerjasama dan kekompakan dari 
Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang 
masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif 
tripartit Indonesia 
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Ringkasan 

Menteri  Ketenagakerjaan  , Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak  pandemi  Covid-19  di sektor 
ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak  pandemi  . Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak  pandemi  ini," kata 
Menaker Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021). 

 

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO ATAS KEBIJAKANNYA TANGANI DAMPAK 
PANDEMI DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA -  Menteri  Ketenagakerjaan  , Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan 
Pemerintah Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak  pandemi  Covid-19  di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak  pandemi  . Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung 
apa yang kami lakukan dalam menangani dampak  pandemi  ini," kata Menaker Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak  Covid-19  , 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. 

Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang 
diberhentikan. 

Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial 
bagi lebih dari 70 juta pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU  Ketenagakerjaan  melalui Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja 
dan meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting 
untuk menavigasi masa depan kerja global. 

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. 

Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang 
semakin dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker Ida. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 
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"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama 
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerjasama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. 

Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan 
global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang 
inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah 
dilakukan Tripartit Nasional. 

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan 
Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui 
mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. 

"Atas kerjasama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk 
dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO 
di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Sekjen Anwar. 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Iya, sudah ditangani Polres 

 

Ringkasan 

Tangki meranol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas, Gresik,  meledak  . Lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. Kecelakaan kerja  
(laka) kerja itu terjadi, Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak, sekitar pukul 14.30 
WIB. Saat itu para pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol. 
Akibat ledakan tersebut, lima pekerja tewas. Dan dua orang mengalami luka berat. 

 

TANGKI METANOL PT CAS DI GRESIK MELEDAK, 5 KARYAWAN TEWAS 

Tangki meranol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas, Gresik,  meledak. Lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. 

Kecelakaan kerja  (laka) kerja itu terjadi, Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak, 
sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu para pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di 
atas tangki metanol. Akibat ledakan tersebut, lima pekerja tewas. Dan dua orang mengalami 
luka berat. 

Kejadian ini, juga sudah ditangani oleh Polres setempat. Namun sayangnya Kapolres Gresik AKBP 
Arief Fitrianto belum bisa memberikan keterangan lebih jelas. Ia hanya membenarkan jika 
peristiwa itu terjadi. "Iya, sudah ditangani Polres," katanya Rabu (8/6/2021). 
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Adapun beberama nama korban itu, antara lain, Muhammad Burhanudin Al Ansori (22) dan Ibnu 
Attoilah (21). Keduanya berasal dari Kabupaten Trenggalek, saat ini berada di kamar jenazah RS 
Semen Gresik. 

Kemudian Septianingrum (26) warga Kabupaten Kediri, Muhammad Andik (33) warga Kelurahan 
Gending, Kecamatan Kebomas Gresik dan Johanes Saputro (22) warga Kabupaten Lamongan. 
Ketiga jenazah berada di RSUD Ibnu Sina Gresik. 

Dua korban luka berat terdiri dari Nur Kholik (35) warga Kelurahan Sukorame Gresik dan Ali (25). 
Kedua korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan dirawat di RS Semen Gresik. 

(nag). 
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Narasumber 

negative - AKBP Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami 
amankan tempat kejadian perkaranya 

 

Ringkasan 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. "Untuk 
ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata Kapolres 
Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

 

LEDAKAN PABRIK DI GRESIK TEWASKAN LIMA ORANG 

Sebuah ledakan terjadi di salah satu pabrik di Jalan Dharmo Sugondo, Kebomas, Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia dan lainnya luka-luka. 

"Untuk ledakan, masih kami selidiki. Saat ini kami amankan tempat kejadian perkaranya," kata 
Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto saat dikonfirmasi di Gresik, Rabu. 

Ia menjelaskan bahwa laporan kejadian masuk ke Polres Gresik pada Selasa (10/6) sore. Diduga 
kejadian itu ketika para pekerja sedang mengelas tabung di pabrik  engineering and construction. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan kerja itu terjadi di PT Citra Adi Sarana (CAS) 
Indonesia, kawasan industri Jalan Dharmo Sugondo. Kecelakaan bermula ketika pekerja 
melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki metanol, tiba-tiba meledak. 

Untuk korban meninggal, terdiri atas empat laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan korban 
luka berat dua laki-laki. 
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Narasumber 

positive - Wihaji (Bupati Batang) Silakan perusahaan merekrut tenaga kerja namun tetap 
bersinergi dengan Pemda dan mendapatkan karyawan sesuai kompetensinya 

neutral - Wihaji (Bupati Batang) Dulu belum ada, sekarang sudah perkuat dengan Perbup, 
sehingga nanti semua perusahaan diwajibkan untuk bisa bersinergi bersama pemerintah daerah, 
untuk bisa bergabung dalam Batang Career 

neutral - Wihaji (Bupati Batang) Sementara aplikasi ini dikhususkan bagi warga Batang. Memang 
mengutamakan keterlibatan warga lokal, tapi kalau keahlian tertentu bisa melibatkan warga lain, 
yang mengharuskan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker-red) Kabupaten 
Batang 

neutral - Wihaji (Bupati Batang) Perusahaan yang sudah bergabung di antaranya Wan Ho, 
Batang Apparel Indonesia dan lainnya 

positive - Wihaji (Bupati Batang) Aplikasi pencari kerja khusus lokal, baru Kabupaten Batang. Ini 
bentuk keberpihakan Pemda kepada warga lokal, sehingga kami bisa melayani para pencari 
kerja, tapi tidak mengurangi profesionalisme kerja 

positive - Suprapto (Kepala Disnaker Batang) Aplikasi ini ada versi 1, 2 dan 3. Versi 1 hanya 
menyiapkan aplikasi yang dibuat untuk pencari kerja dan perusahaan belum bisa membuat akun. 
Dan di versi 2 ini dimodifikasi agar semua perusahaan membuat akun di Batang Career, mereka 
menginformasikan lowongan pekerjaan yang bisa langsung menerima karyawan sesuai 
kompetensi yang diharapkan 

positive - Suprapto (Kepala Disnaker Batang) Sedangkan yang belum ditempatkan, akan dilihat 
kualifikasinya di Batang Career. Ternyata banyak di antara mereka yang kemampuannya tidak 
dibutuhkan perusahaan, maka kami jembatani dengan pelatihan baik di Balai Latihan kerja (LPK) 
Disnaker Batang maupun swasta, untuk disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan 
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Ringkasan 

Bupati Batang Wihaji melaunching aplikasi Batang Career di aula kantornya, Rabu (8/6/2021). 
Aplikasi ini telah diperkuat aturan supaya para pencari kerja mendapat kepastian dapat agar 
mendapatkan pekerjaan sesuai harapan. Sebaliknya, pemberi kerja pun memperoleh karyawan 
yang berkompeten. Wihaji mengatakan, pemerintah berupaya melayani warga sebagai pencari 
kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. 

 

BATANG CAREER, BERIKAN KEPASTIAN PENCARI KERJA 

Batang : Bupati Batang Wihaji melaunching aplikasi Batang Career di aula kantornya, Rabu 
(8/6/2021). Aplikasi ini telah diperkuat aturan supaya para pencari kerja mendapat kepastian 
dapat agar mendapatkan pekerjaan sesuai harapan. 

Sebaliknya, pemberi kerja pun memperoleh karyawan yang berkompeten. Wihaji mengatakan, 
pemerintah berupaya melayani warga sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi 
kerja. 

"Silakan perusahaan merekrut tenaga kerja namun tetap bersinergi dengan Pemda dan 
mendapatkan karyawan sesuai kompetensinya," imbaunya usai melaunching aplikasi Batang 
Career. 

Ia memastikan, aplikasi tersebut untuk mempermudah warga Batang mendapatkan pekerjaan 
sesuai yang diinginkan. 

Ini modifikasi aplikasi yang lebih pasti karena telah diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 
42 Tahun 2021 tentang layanan penempatan tenaga kerja, melalui sistem informasi di Kabupaten 
Batang. 

"Dulu belum ada, sekarang sudah perkuat dengan Perbup, sehingga nanti semua perusahaan 
diwajibkan untuk bisa bersinergi bersama pemerintah daerah, untuk bisa bergabung dalam 
Batang Career," tegasnya. 

Dia menerangkan, meskipun aplikasi itu sudah diikat dengan peraturan, namun yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. 

"Sementara aplikasi ini dikhususkan bagi warga Batang. Memang mengutamakan keterlibatan 
warga lokal, tapi kalau keahlian tertentu bisa melibatkan warga lain, yang mengharuskan 
berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker-red) Kabupaten Batang," bebernya. 

Hingga saat ini, terdapat 15 perusahaan yang bergabung dan ke depan seluruh perusahaan 
wajib bergabung dalam Batang Career. 

"Perusahaan yang sudah bergabung di antaranya Wan Ho, Batang Apparel Indonesia dan 
lainnya," terangnya. 

Wan Ho yang bergerak di bidang replika kendaraan bermotor dan mobil saat ini masih tergabung 
200 tenaga kerja dan masih membutuhkan 500 tenaga kerja baru. Untuk Apparel membutuhkan 
1.200 tenaga kerja. Pembukaan lowongan kerja dilakukan secara bertahap dalam tahun ini. 

"Aplikasi pencari kerja khusus lokal, baru Kabupaten Batang. Ini bentuk keberpihakan Pemda 
kepada warga lokal, sehingga kami bisa melayani para pencari kerja, tapi tidak mengurangi 
profesionalisme kerja," ungkapnya. 
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Di sisi lain perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan kompetensi calon tenaga 
kerjanya, agar menghasilkan produk yang berkualitas. 

Kepala Disnaker Batang Suprapto menyampaikan, tersedianya layanan penempatan tenaga kerja 
melalui aplikasi, supaya dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan angka 
kesempatan kerja di Kabupaten Batang. 

"Aplikasi ini ada versi 1, 2 dan 3. Versi 1 hanya menyiapkan aplikasi yang dibuat untuk pencari 
kerja dan perusahaan belum bisa membuat akun. Dan di versi 2 ini dimodifikasi agar semua 
perusahaan membuat akun di Batang Career, mereka menginformasikan lowongan pekerjaan 
yang bisa langsung menerima karyawan sesuai kompetensi yang diharapkan," paparnya. 

Dari aplikasi tersebut, nantinya menghasilkan database pencari kerja. Bagi yang sudah 
ditempatkan akan dimasukkan database "Sudah Ditempatkan". 

"Sedangkan yang belum ditempatkan, akan dilihat kualifikasinya di Batang Career. Ternyata 
banyak di antara mereka yang kemampuannya tidak dibutuhkan perusahaan, maka kami 
jembatani dengan pelatihan baik di Balai Latihan kerja (LPK) Disnaker Batang maupun swasta, 
untuk disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan," tegasnya. 

Ia menerangkan, sudah lebih dari 600 calon pencari kerja yang mengikuti pelatihan di LPK 
Disnaker, swasta maupun yang lewat bursa kerja khusus di SMK dan langsung diserap ke dunia 
kerja. 

Para pencari kerja cukup membuka aplikasi Batang Career di http://karir.batangkab.go.id. Untuk 
informasi lebih lengkap dapat menghubungi instagram @batangcareer, facebook Batang Career 
dan twitter @BatangCareer. (MC Batang Jateng/Heri). 
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neutral - Arief Fitrianto (Kapolres Gresik) Iya, sudah ditangani polres 

 

Ringkasan 

Tangki metanol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas,  , Jawa Timur, meledak. Akibatnya, 5 pekerja tewas dan 2 lainnya luka berat. 
Kecelakaan kerja itu terjadi pada Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak sekitar pukul 
14.30 WIB. Saat itu para pekerja tengah mengecek instrumen level sensor di atas tangki 
metanol. 

 

TANGKI METANOL DI GRESIK MELEDAK, 5 KARYAWAN TEWAS DAN 2 TERLUKA 

- Tangki metanol PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia Jalan Dharmo Sugondo, Kecamatan 
Kebomas,  , Jawa Timur, meledak. Akibatnya, 5 pekerja tewas dan 2 lainnya luka berat. 

Kecelakaan kerja itu terjadi pada Selasa (8/6/2021) sore. Tangki metanol meledak sekitar pukul 
14.30 WIB. Saat itu para pekerja tengah mengecek instrumen level sensor di atas tangki 
metanol. 

Kejadian ini, juga sudah ditangani oleh Polres setempat. Namun sayangnya, Kapolres Gresik 
AKBP Arief Fitrianto belum bisa memberikan keterangan lebih jelas. Ia hanya membenarkan jika 
peristiwa itu terjadi. 

"Iya, sudah ditangani polres," ujarnya, Rabu (8/6/2021). 

Identitas korban tewas antara lain, Muhammad Burhanudin Al Ansori (22) dan Ibnu Attoilah (21). 
Keduanya berasal dari Kabupaten Trenggalek, saat ini berada di kamar jenazah RS Semen Gresik. 



 

166 
 

Kemudian Septianingrum (26) warga Kabupaten Kediri, Muhammad Andik (33) warga Kelurahan 
Gending, Kecamatan Kebomas Gresik dan Johanes Saputro (22) warga Kabupaten Lamongan. 
Ketiga jenazah berada di RSUD Ibnu Sina Gresik. 

Dua korban luka berat terdiri atas Nur Kholik (35) warga Kelurahan Sukorame Gresik dan Ali 
(25). Kedua korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan dirawat di RS Semen Gresik.. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia dan  
stakeholders  dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. "Selama 
ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak 
pandemi. Namun, dukungan signifikan dari  ILO  tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang 
kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida pada forum Konferensi 
Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

 

KEMNAKER MINTA DUKUNGAN ILO UNTUK PENANGANAN DAMPAK PANDEMI 
COVID-19 

,  JAKARTA  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan 
Indonesia dan  stakeholders  dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari  ILO  tetap dibutuhkan untuk mendukung 
apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida pada forum Konferensi 
Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6). 

Ida menjelaskan dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah 
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. 

Dia memerinci kebijakan dimulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan 
bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja 
formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal. 
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Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi  UU Ketenagakerjaan  melalui Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja 
dan meningkatkan investasi asing dan domestik. 

"Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi 
masa depan kerja global," ungkap Ida. 

Pertama, lanjut Ida, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Politikus PKB itu menekankan konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral 
dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. 

Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang 
semakin dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Ida. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu membeberkan selain mengurangi kesenjangan keterampilan, 
investasi lain yang penting ialah memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui 
penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Ida menambahkan Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama  stakeholder  
ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerja Sama Tripartit, baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 

Kendati demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar-  stakehokder  . 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional.. 

Dia menyatakan Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global 
untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19 yang inklusif, 
berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. Sekretaris 
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah dilakukan Tripartit 
Nasional. Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan 
tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request 
ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif. “Atas kerja sama dan 
kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 
19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini 
capaian positif tripartit Indonesia,” kata Anwar Sanusi. (jpnn) 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini pemerintah telah bekerjasama 
dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif [Desmigratif] yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan upaya pemerintah dalam menangani 
dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan di forum International Labour Organization 
(ILO). "Selama ini pemerintah telah bekerjasama dengan pekerja dan pengusaha dalam 
menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk 
mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida pada forum 
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, dikutip dari keterangan resminya, Rabu 
(8/6/2021). 
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INI KEBIJAKAN RI TANGANI DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan upaya pemerintah dalam 
menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan di forum International Labour 
Organization (ILO). 

"Selama ini pemerintah telah bekerjasama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida pada forum Konferensi 
Perburuhan Internasional secara daring, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (8/6/2021). 

Ida menjelaskan dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah 
Indonesia telah menerapkan 8 kebijakan utama, mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga 
program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. 

Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial 
bagi lebih dari 70 juta pekerja informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. 

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan, ada 3 pilar penting untuk menavigasi 
masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan 
berkelanjutan. 

Ia menekankan konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," katanya. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting yakni memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. 

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif [Desmigratif] yang bertujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan 
keluarganya," ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan 
Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog 
sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran 
untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan 
nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antarnegara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. Ia menyatakan Indonesia menyambut baik draf 
dokumen hasil Konferensi Panggilan Global untuk bertindak dalam pemulihan yang berpusat 
pada manusia dari krisis Covid-19.. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini Pemerintah telah bekerja sama 
dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan 
signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani 
dampak pandemi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam upaya mengurangi kesenjangan 
keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam 
merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang 
memenuhi kebutuhan industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga telah mengembangkan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup 
bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha 
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan 
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker 
Ida, Rabu (9/6). 
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MENAKER IDA MINTA DUKUNGAN ILO TANGANI DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR 
KETENAGAKERJAAN 

-  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional 
(International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah 
Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani 
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa 
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida, Rabu (9/6). 

Dia menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah 
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis 
hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk 
memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja 
informal. 

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan investasi asing dan domestik. Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah 
dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. 
Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. 

Dia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari 
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, 
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis/fleksibel. 

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan 
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan 
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," ucapnya. 

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat 
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. "Kami juga telah 
mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan 
kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya," 
ujarnya. 

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. 

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama 
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerja sama 
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola 
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. "Oleh karena itu, pendekatan yang harus 
dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian 
dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya. 

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang 
berpusat pada manusia di tingkat internasional. Dia menyatakan bahwa Indonesia menyambut 
baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang 
berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang 
diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. [azz]. 
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negative - Fitri (N/A) Saya nggak mengira. Saya kira kecelakaan sepeda motor 

negative - Fitri (N/A) Infonya terdengar ledakan tiga kali 

 

Ringkasan 

Kecelakaan kerja terjadi di PT Citra Adi Sarana (PT CAS) di Jalan Kapten Darmosugondo, Indro, 
Gresik. Kecelakaan kerja di perusahaan konstruksi itu dikabarkan menewaskan 5 pekerjanya. 
Selain dikabarkan menewaskan 5 pekerja. Dua pekerja lain mengalami luka berat. Para korban 
tewas dan luka berat mengalami luka bakar. Sebagian korban tewas dibawa ke Rumah Sakit 
Semen Gresik dan RSUD Ibnu Sina. 

 

KECELAKAAN KERJA PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI GRESIK, 5 PEKERJA 
DIKABARKAN TEWAS 

Kecelakaan kerja terjadi di PT Citra Adi Sarana (PT CAS) di Jalan Kapten Darmosugondo, Indro, 
Gresik. Kecelakaan kerja di perusahaan konstruksi itu dikabarkan menewaskan 5 pekerjanya. 

Selain dikabarkan menewaskan 5 pekerja. Dua pekerja lain mengalami luka berat. Para korban 
tewas dan luka berat mengalami luka bakar. Sebagian korban tewas dibawa ke Rumah Sakit 
Semen Gresik dan RSUD Ibnu Sina. 

"Saya nggak mengira. Saya kira kecelakaan sepeda motor," ujar Fitri, salah satu keluarga korban 
tewas kepada wartawan di RSUD Ibnu Sina, Rabu (9/6/2021). 
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Fitri merupakan sepupu dari Muhammad Andik, salah satu korban tewas. Ia tak mengira 
sepupunya tewas karena kecelakaan kerja. Ia mengira sepupunya tewas karena kecelakaan di 
jalan raya. 

"Infonya terdengar ledakan tiga kali," kata Fitri. 

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan kerja ini terjadi pada Selasa (8/6) sekitar pukul 15.30 
WIB. Diduga ada ledakan saat para pekerja melakukan pekerjaan mengelas tabung. Dikabarkan 
lima pekerja tewas dan dua lainnya luka berat. 
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Chan Yang (30),  tenaga kerja asing asal China  hilang selama empat hari setelah tenggelam di 
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala,  Konawe,  Sulawesi Tenggara. Korban yang 
diketahui merupakan pekerja di PT Obsidian Stainles Stell (OSS) kawasan pertambangan nikel 
PT Virtue Dragon Nikel Industri Konawe tersebut tenggelam pada Minggu pagi, 6 Juni 2021. 

 

TKA CHINA EMPAT HARI HILANG, TENGGELAM DI MUARA SUNGAI SAMPARA 
KONAWE 

KONAWE  - Chan Yang (30),  tenaga kerja asing asal China  hilang selama empat hari setelah 
tenggelam di muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala,  Konawe,  Sulawesi Tenggara. 

Korban yang diketahui merupakan pekerja di PT Obsidian Stainles Stell (OSS) kawasan 
pertambangan nikel PT Virtue Dragon Nikel Industri Konawe tersebut tenggelam pada Minggu 
pagi, 6 Juni 2021. 

Basarnas laporan menerima tenggelamnya korban pada Senin malam, 7 Juni 2021. 

Saat ini, Basarnas kendari menerjunkan sebanyak 8 tim Rescue SAR dibantu potensi SAR lainnya 
untuk mencari keberadaan korban. 

Kepala Kantor SAR Kendari, Aris Sofingi menjelaskan, setelah menerima laporan adanta TKA asal 
China yang hilang, tim SAR langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian kecelakaan. 

"Pekerja tambang itu jatuh dan tenggelam di muara Sungai Sampara. Informasi yang kami dapat 
korban adalah pekerja tenaga kerja asing," katanya, Rabu (9/6/2021). 

(shf).  
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Selama pandemi Covid-19, pemerintah Malaysia menjalankan Operasi Benteng untuk mencegah 
kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lewat jalur tak resmi. Operasi itu juga untuk 
masuknya PMI dari berbagai jalur tak resmi di sejumlah perbatasan. "Prakteknya selalu saja ada 
yang berhasil menerobos," kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono kepada Tim Blak-blakan 
detikcom. Uniknya, dia melanjutkan, di media sosial seperti facebook banyak beredar penawaran 
jasa pulang dari Malaysia lewat jalur belakang. 

 

DUBES UNGKAP ALASAN PMI MALAYSIA PAKAI SURAT BEBAS COVID PALSU 

Selama pandemi Covid-19, pemerintah Malaysia menjalankan Operasi Benteng untuk mencegah 
kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lewat jalur tak resmi. Operasi itu juga untuk 
masuknya PMI dari berbagai jalur tak resmi di sejumlah perbatasan. 

"Prakteknya selalu saja ada yang berhasil menerobos," kata Duta Besar RI untuk Malaysia, 
Hermono kepada Tim Blak-blakan detikcom. Uniknya, dia melanjutkan, di media sosial seperti 
facebook banyak beredar penawaran jasa pulang dari Malaysia lewat jalur belakang. 

Hermono juga mengungkapkan ada beberapa PMI atau TKI yang akan pulang ke Indonesia 
menggunakan surat bebas Covid palsu. Modus itu dilakukan oleh mereka yang kehabisan bekal 
karena tak ajegnya jadwal penerbangan di masa pandemi. 

"Ada yang sudah beli tiket dan tes PCR tapi tiba-tiba batal terbang, otomatis kan harus tes lagi. 
Tapi karena sudah kehabisan ongkos akhirnya ada yang nekad beli surat palsu. Ini kita jumpai 
di antara lain Batam," kata Hernowo. 

Selain itu, di perbatasan dengan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat banyak pintu masuk ke 
Indonesia yang tidak resmi. Jalur tikus ini memudahkan WNI dari Malaysia padahal tanpa disadari 
mereka sudah terinfeksi virus corona. 
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Karena itu dia berharap Malaysia mau memperpanjang program kalibrasi untuk memulangkan 
PMI tanpa dokumen resmi dari yang seharusnya selesai akhir Juni hingga bulan-bulan 
berikutnya. Sebab di tengah pandemi apalagi lockdown, otomatis kondisi perekonomian Malaysia 
juga sulit sehingga banyak PMI ingin pulang. Bila program kalibrasi tak diperpanjang 
dikawatirkan mereka akan menempuh berbagai cara, termasuk jalur tak resmi untuk kembali ke 
Indonesia. 

"Ini biasa nih terjadi dari Johor ke Batam, pakai kapal-kapal kecil (tongkang)," terang Hermono 
yang pernah menjadi pejabat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) dan Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur. 
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Narasumber 

negative - Mayor (Inf) Katirin (Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang) Petugas segera 
melaksanakan pencegatan dan penghadangan 

neutral - Mayor (Inf) Katirin (Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang) Tak satu pun di 
antara mereka dapat menunjukan dokumen resmi sebagai pelintas batas negara 

negative - Mayor (Inf) Katirin (Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang) Mereka 
kemudian turun dari bus di Pasar Jagoi. Karena kebingungan, mereka akhirnya berjalan kaki di 
ke arah perbatasan 

neutral - Mayor (Inf) Katirin (Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang) Untuk itu, kita 
melaksanakan pencegahan, karena memasuki negara lain tanpa dokumen resmi melanggar 
Undang-undang tentang Keimigrasian 

positive - Mayor (Inf) Katirin (Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang) Mereka kami 
beri pemahaman dan penekanan, dan juga menginformasikan bahwa kasus COVID-19 di 
Malaysia sangat tinggi, sehingga sampai dengan saat ini masih diberlakukan 

 

Ringkasan 

Delapan warga Jawa Timur yang hendak masuk secara diam-diam ke Malaysia, dihalau oleh 
personel satgas perbatasan TNI di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan 
Barat. Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang Mayor (Inf) Katirin, menjelaskan, upaya 
penggagalan itu bermula saat personel mendapat informasi, ada warga yang sedang berjalan 
kaki menuju perbatasan dengan Malaysia. 
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8 WARGA JAWA TIMUR YANG HENDAK MASUK DIAM-DIAM KE MALAYSIA 
DIGAGALKAN OLEH TNI 

Delapan warga Jawa Timur yang hendak masuk secara diam-diam ke Malaysia, dihalau oleh 
personel satgas perbatasan TNI di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan 
Barat. 

Dansub Satgaster Koramil 1202-09/Jagoi Babang Mayor (Inf) Katirin, menjelaskan, upaya 
penggagalan itu bermula saat personel mendapat informasi, ada warga yang sedang berjalan 
kaki menuju perbatasan dengan Malaysia. 

"Petugas segera melaksanakan pencegatan dan penghadangan," kata Katirin dalam keterangan 
tertulisnya, yang diterima Hi!Pontianak, Rabu, 9 Juni 2021. 

Terhadap kedelapan orang tersebut, kata Katirin, langsung diperiksa identitasnya, dan digeledah 
barang bawaan. Hasilnya, diketahui 5 orang pria masing-masing berinisial HM, MT, SR, SY, dan 
HR, serta 3 orang wanita berinisial HO, MR, dan MH. 

"Tak satu pun di antara mereka dapat menunjukan dokumen resmi sebagai pelintas batas 
negara," ujar Katirin. 

Katirin menambahkan, kedelapan orang tersebut tiba di Jagoi Babang, Bengkayang, 
menggunakan bus umum dari Kota Singkawang. "Mereka kemudian turun dari bus di Pasar Jagoi. 
Karena kebingungan, mereka akhirnya berjalan kaki di ke arah perbatasan," ucap Katirin. Dari 
hasil keterangan, lanjut Katirin, disimpulkan kedelapan orang tersebut ingin mengadu nasib 
dengan menjadi pekerja migran ilegal di Malaysia. 

"Untuk itu, kita melaksanakan pencegahan, karena memasuki negara lain tanpa dokumen resmi 
melanggar Undang-undang tentang Keimigrasian," tambah Katirin. 

Saat ini, kedelapan orang tersebut telah difasilitasi kembali ke keluarganya di Kota Singkawang. 
"Mereka kami beri pemahaman dan penekanan, dan juga menginformasikan bahwa kasus 
COVID-19 di Malaysia sangat tinggi, sehingga sampai dengan saat ini masih diberlakukan  ," 
terang Katirin. 
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Narasumber 

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Saya terus ketok pintu agar investasi terus 
mengalir 

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi setara dengan skor-skor di Vietnam yang 
dianggap di Asean yang menjadi salah satu yang produktif 

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi ada yang pindah ke provinsi lain tapi balik 
lagi ada sekitar empat sampai enam industri. Pindah karena mengejar upah murah tetapi 
produktivitasnya juga ikut turun. Akhirnya saya fasilitasi lagi di Jawa Barat 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi keterserapan selama pemulihan ekonomi 
sudah jauh lebih membaik walaupun tidak senormal sebelum COVID-19 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tahun ini seharusnya bulan-bulan ini sudah di 
atas 0 persen (kembali positif) 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil  mengungkap rahasia kenapa Jabar selalu mencetak realisasi  
investasi  tertinggi nasional selama  pandemi Covid-19  . "Saya terus ketok pintu agar investasi 
terus mengalir," ujarnya dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Peresmian Kewirausahaan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa 
Barat, Selasa (8/6/2021). Tingginya  investasi  di Jawa Barat ini mulai terasa pada penyerapan 
tenaga kerja. Sebelum pandemi angka pengangguran di Jabar 8,7 persen dan setelah pandemi 
sempat menyentuh angka 10 persen tepatnya pada Agustus 2020. Kini pengangguran kembali 
turun di bawah angka 8 persen. 
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INVESTASI KE JABAR TERTINGGI SECARA NASIONAL SELAMA PANDEMI COVID-19, 
RIDWAN KAMIL UNGKAP RAHASIANYA 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam  TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  
- Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil  mengungkap rahasia kenapa Jabar selalu mencetak 
realisasi  investasi  tertinggi nasional selama  pandemi Covid-19  . 

Rahasianya adalah ia sebagai pemimpin aktif mengundang dengan cara  door to door  
menawarkan  potensi  Jabar agar  investor  atau pemilik modal mau berinvestasi. Perlu kerja 
keras menawarkan langsung ke  investor  , namun konsistensi perlahan membuahkan hasil. 

"Saya terus ketok pintu agar investasi terus mengalir," ujarnya dalam Rembuk Nasional Vokasi 
dan Peresmian Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Pondok 
Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). 

Menurutnya, ada dua alasan  investor  tertarik menanamkan modalnya di Jabar. Pertama 
infrastruktur yang tersedia relatif baik dan mendukung  investasi  . Bukan hanya yang sudah 
tersedia, tapi juga infrastruktur yang akan tersedia seperti  Pelabuhan Patimban  Subang,  Tol 
Cisumdawu  , dan kereta cepat Bandung - Jakarta. Ini pun masuk dalam perhitungan  investor  
, dalam arti ceruk pasarnya sangat menjanjikan. 

"Saya selalu tanya kepada  investor  kenapa memilih Jabar. Jawabanya selalu dua terbaik: satu 
mereka menganggap infrastruktur Jabar relatif lebih baik," katanya di hadapan Wapres Ma'ruf 
Amin yang hadir dalam acara itu. 

Alasan kedua, produktivitas pekerja Jabar relatif tinggi. Ini didapat dari survei kepada investor. 
Katanya, produktivitas pekerja Jabar paling tinggi di Indonesia, bahkan setara dengan Vietnam. 
"Jadi setara dengan skor-skor di Vietnam yang dianggap di Asean yang menjadi salah satu yang 
produktif," sebut Ridwan Kamil. 

Ia menambahkan, ada beberapa industri yang sempat pindah ke luar Jabar untuk mengejar upah 
murah, namun karena produktivitas pekerjanya rendah kemudian  investor  itu kembali lagi ke 
Jabar. 

"Jadi ada yang pindah ke provinsi lain tapi balik lagi ada sekitar empat sampai enam industri. 
Pindah karena mengejar upah murah tetapi produktivitasnya juga ikut turun. Akhirnya saya 
fasilitasi lagi di Jawa Barat," jelasnya. 

Tingginya  investasi  di Jawa Barat ini mulai terasa pada penyerapan tenaga kerja. Sebelum 
pandemi angka pengangguran di Jabar 8,7 persen dan setelah pandemi sempat menyentuh 
angka 10 persen tepatnya pada Agustus 2020. Kini pengangguran kembali turun di bawah angka 
8 persen. 

"Jadi keterserapan selama pemulihan ekonomi sudah jauh lebih membaik walaupun tidak 
senormal sebelum COVID-19," ucap Gubernur Jabar. 

Tak hanya pada angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi di Jabar pun mulai membaik. Dari 
semula minus 4 persen kini sudah naik menjadi minus 0,8 persen. "Tahun ini seharusnya bulan-
bulan ini sudah di atas 0 persen (kembali positif)," ujar  Ridwan Kamil  . 

(*). 
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WAPRES KH MA'RUF AMIN BERSAMA MENAKER IDA FAUZIYAH RESMIKAN BLK DI 
PONPES CIPASUNG 

Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin Didampingi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dan 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Pengasuh Pondok Pesantren 
(Ponpes) Cipasung Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiat, meresmikan 1.014 Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung ,Tasikmalaya, Jawa Barat, 8 Juni 2020. 
BLK di bawah Kemnaker ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan 
kerja, tidak hanya bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar 
ponpes. Selain peresmian, Kemnaker juga mengadakan rembuk nasional vokasi dan 
kewirausahaan. 
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dan 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Pengasuh Pondok Pesantren 
(Ponpes) Cipasung Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiat, meresmikan 1.014 Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung-Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

WAKIL PRESIDEN MARUF AMIN DIDAMPINGI MENAKER IDA FAUZIYAH RESMIKAN 
BLK DI PONDOK PESANTREN 

, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar 
dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Pengasuh Pondok Pesantren 
(Ponpes) Cipasung Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiat, meresmikan 1.014 Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung-Tasikmalaya, Jawa Barat. 

BLK di bawah Kemnaker ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan 
kerja, tidak hanya bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar 
ponpes. Selain peresmian, Kemnaker juga mengadakan rembuk nasional vokasi dan 
kewirausahaan. 
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Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pekerja migran menjadi 
komponen penting tenaga kerja nasional. Sekitar 9 juta penduduk Indonesia, baik secara 
prosedural maupun non prosedural, bekerja di luar negeri. Angka tersebut setara dengan 7 
persen dari total angkatan kerja di Indonesia. 

 

BEKERJA KE LUAR NEGERI, BERKAH ATAU MUSIBAH 

Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pekerja migran menjadi 
komponen penting tenaga kerja nasional. Sekitar 9 juta penduduk Indonesia, baik secara 
prosedural maupun non prosedural, bekerja di luar negeri. Angka tersebut setara dengan 7 
persen dari total angkatan kerja di Indonesia. 

Akan tetapi sampai dengan hari ini, fenomena kisah pekerja migran yang mengalami nasib buruk 
masih sering terjadi. Meski pemerintah telah berupaya maksimal memperbaiki tata kelola 
pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Faktanya persoalan yang 
meliputi pekerja migran ini masih kompleks dan rumit. 

Berita terbaru Kamis 3 Juni 2021 BP2MI mengantar kepulangan Sumardianti yang sakit ke daerah 
asal Dusun Sumber Gempol, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sumardianti adalah korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diberangkatkan secara nonprosedural ke Suriah, negara 
yang terlarang untuk penempatan Calon PMI dan berstatus bahaya. 

Tata kelola penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini seolah belum menemukan format yang 
mampu menyelesaikan keseluruhan persoalan yang muncul. Sekalipun perbaikan terus 
dilakukan, namun persoalan seakan tidak pernah ada habisnya. 
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Meningkatnya migrasi tenaga kerja mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja domestik. 
Pada sisi lain, migrasi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi pekerja 
migran maupun perekonomian Indonesia. 

Menurut laporan Bank Dunia Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dapat memperoleh 
penghasilan sampai enam kali upah mereka di dalam negeri. Bagi 70 persen pekerja migran 
bekerja di luar negeri merupakan pengalaman positif yang membantu mereka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

Migrasi juga memberikan peluang kepada pekerja migran untuk memperoleh ketrampilan dan 
pengalaman kerja. Bagi hampir 80 persen pekerja migran wanita, migrasi merupakan pintu 
masuk ke pasar tenaga kerja berbayar. 

Migrasi juga berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2016, pekerja migran 
mengirim remitansi senilai lebih dari Rp. 118 triliun (US$ 8,9 miliar), atau setara dengan 1 persen 
total PDB Indonesia. 

Permasalahan terkait migrasi memang rumit. Pengetahuan empiris mengenai migrasi juga masih 
terbatas. Indonesia semestinya masih dapat melakukan banyak hal untuk memfasilitasi migrasi 
yang efisien. Praktik migrasi harus dipastikan aman dan efektif. 

Untuk itu Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan telah 
melakukan reformasi kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi migrasi dengan lebih 
baik, guna meraih potensinya dan membuatnya menjadi lebih aman. 

Strategi Reformasi Pekerja Migran Jangka Panjang yang disusun setidaknya memiliki lima 
prioritas. Pertama, menciptakan pasar kerja profesional bagi pekerja migran internasional. 
Kedua, merampingkan dokumentasi dan proses pra-keberangkatan. Ketiga, meningkatkan 
standar perlindungan pekerja selama berada di luar negeri. Keempat, mempertahankan manfaat 
dari pengalaman bermigrasi dan remitansi. Kelima, meninjau kembali pengaturan kelembagaan 
dan menerapkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik. 

Profil pekerja migran Indonesia  Jika kita melihat prosentase jenis pekerjaan utama pekerja 
migran Indonesia, masih didominasi oleh PRT/Pengasuh Anak (32%), Pekerja Pertanian (19%), 
Konstruksi (18%), Pekerja Pabrik (8%), Perawat Lansia (6%), Pekerja Toko/Restoran/Hotel 
(4%), Supir (2%), Pekerja Kapal Pesiar (0,5%) dan Jabatan Lain (10,5%). 

Sekalipun pemerintah terus berupaya mengalihkan penempatan pekerja migran non formal, ke 
jabatan formal. Melalui Roadmap menuju zero pekerja migran sektor domestik. Namun faktanya 
jenis pekerjaan utama pekerja migran masih pada sektor domestik, yang dominan pada level 
pekerjaan fisik dengan keterampilan rendah. Jenis pekerjaan yang memang rawan mendapatkan 
perlakuan buruk, dan menuntut perhatian lebih pada aspek perlindungannya. 

Hampir dua pertiga pekerja migran berasal dari daerah yang relatif lebih miskin. Daerah dengan 
tingkat kemiskinan rata-rata lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Oleh karenanya 
pekerja migran kebanyakan berpendidikan rendah. Hal inilah yang menjadi alasan mereka 
bermigrasi, untuk perbaikan sosial ekonomi rumah tangganya. 

Pada saat yang sama, bekerja di luar negeri dapat beresiko. Para pekerja migran menghadapi 
berbagai resiko pada tiap tahap migrasi. Resiko dapat berupa penganiayaan, kekerasan fisik dan 
seksual, pemerasan, hingga perlakuan buruk yang melanggar hak dasar dan standar 
ketenagakerjaan. 

Secara historis, pekerja migran Indonesia didominasi oleh kaum wanita. Sehingga sebagian besar 
kebijakan migrasi sebelumnya, didorong untuk melindungi kelompok tertentu saja, yaitu pekerja 
wanita sektor domestik. Oleh karena merekalah yang cenderung mendapat perlakuan buruk. 
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Namun hal ini telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pekerja migran Indonesia tidak 
dapat diwakili hanya oleh satu profil. Terdapat berbagai profil utama pekerja migran Indonesia, 
selain pekerja migran wanita sektor domestik di Timur Tengah (13%). Profil utama lainnya yaitu 
pekerja migran di negara-negara maju (27%), dan pekerja migran laki-laki non prosedural di 
Malaysia (26%). 

Lebih dari seperempat pekerja migran Indonesia adalah laki-laki yang bekerja di pertanian atau 
perusahaan konstruksi di Malaysia, namun tanpa dokumen yang sesuai. Tingginya tingkat 
migrasi non prosedural ini membuktikan kurang menariknya bermigrasi melalui jalur resmi. 

Kurangnya akses terhadap informasi masih menjadi kendala utama untuk menjadi pekerja 
migran prosedural. Alasan lainnya adalah proses menjadi pekerja migran prosedural merepotkan 
dan menyita waktu. Migrasi prosedural juga memerlukan biaya yang lebih tinggi. 

Indonesia telah melakukan beberapa terobosan untuk membuat proses dokumentasi menjadi 
lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Pemerintah telah membangun sistem terintegrasi 
satu atap (Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA) di berbagai daerah. Namun efektivitas 
penerapan layanannya masih membutuhkan pendekatan yang lebih mengadopsi budaya 
masyarakat setempat. 

Dibutuhkan sejumlah kebijakan komprehensif dan koheren untuk menyelesaikan permasalahan 
migrasi di Indonesia. Kebijakan dan program migrasi Indonesia harus mampu memaksimalkan 
manfaat migrasi secara umum, dan pada saat yang sama meminimalkan resikonya. 

Menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia yang lebih inklusif, dengan upah yang lebih baik. 
Akan memberikan calon pekerja migran peluang kerja di dalam negeri yang menarik dan 
kompetitif, sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan selain bekerja ke luar negeri. 
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Ringkasan 

Salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china Chang Yang (30) bekerja di PT OSS Morosi 
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) tenggelam di muara sungai sampara kecamatan 
Kapoiala Kabupaten Konawe pada 6 juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita. Musibah itu diketahui 
setelah Comm Centre Basarnas kendari menerima informasi dari warga setempat Iham Ilyas 
pada 7 juni 2021 pukul 23.30 dan saat itu pula Tim Rescue SAR Basarnas Kendari melakukan 
pencarian terhadap korban. 

 

TENGGELAM DI SAMPARA , TKA CINA BELUM DITEMUKAN 

Kendari: Salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china Chang Yang (30) bekerja di PT OSS 
Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) tenggelam di muara sungai sampara 
kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe pada 6 juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita. 

Musibah itu diketahui setelah Comm Centre Basarnas kendari menerima informasi dari warga 
setempat Iham Ilyas pada 7 juni 2021 pukul 23.30 dan saat itu pula Tim Rescue SAR Basarnas 
Kendari melakukan pencarian terhadap korban. Namun hingga memasuki hari ketiga pekerja 
asal china itu belum juga ditemukan. 

"Tim kami sudah diturunkan di lokasi kejadian musibah sejak menerima informasi dari 
masyarakat dan kami juga melibatkan sejumlah unsur terkait dalam pencarian hingga hari ini 
namun hasilnya masih nihil",kata Aris Yunatas Ka Basarnas Kendari, Rabu (9/6/2021). 

Upaya pencarian terhadap korban tenggelam tersebut, alut yang digunakan berupa Rescue Car 
milik Basarnas Kendari, Ambulance milik Basarnas Kendari, Rubber Boat milik Basarnas Kendari 
serta Rubber Boat milik BPBD Kabupaten Konawe. 

Sedangkan unsur yang dilibatkan dalam pencarian koraban yakni Rescuer Basarnas Kendari 8 
Orang, BPBD Kabupaten Konawe 6 Orang, Polsek Bondoala 1 Orang dan Security PT. Virtu 
Dragon 2 Orang. 
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Narasumber 

negative - Ibu Musalamah (NA) Anak Saya cuma tamatan SMP Pak 

negative - Tamiang H. Mursil (Bupati Aceh) Tidak masalah, selagi masih ada tangan dan kaki, 
Kita masih bisa berusaha 

positive - Tamiang H. Mursil (Bupati Aceh) Ini berkat ikhlas mengajar ngaji, sehinga Allah 
memberikan rezeki rumah ini kepada Saudara Abdul Hakim 

positive - Tamiang H. Mursil (Bupati Aceh) Program ini sangat membantu fakir miskin, untuk 
mendapatkan haknya guna meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak dan sehat, serta 
terhindar dari penyakit 

positive - Tamiang H. Mursil (Bupati Mursil) Inilah yang kita harapkan, adanya sinergitas BUMN, 
Kemenker dan Pemkab 

neutral - Rahmat Faisal, ST (Kepala Balai Kerja Aceh) Harapan Saya, Semua nantinya yang ikut 
dalam progrm SDC bisa berwirausaha dan berdayaguna 

 

Ringkasan 

Peresmian 2 (dua) Unit Rumah Dhuafa yang dijemput langsung oleh Bupati Aceh Tamiang H. 
Mursil, SH, M.Kn dari PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 1 untuk masyarakat Aceh Tamiang 
berlangsung haru dan bahagia. Pada selasa (08/06/21), Bupati Mursil bersama Rantau Field 
Manager Totok Parafianto, menyerahkan secara simbolis kunci rumah bantuan tersebut kepada 
Ibu Musalamah Warga Kampung Bukit Panjang dan Bapak Abdul Hakim Warga Kampung Air 
Tenang Kecamatan Karang Baru. Peresmian di dua tempat berbeda, memiliki kisah tersendiri. 
Ibu Musalamah dengan dua anak yang telah dewasa dan suami yang telah tiada. Raut wajahnya 
terlihat bahagia, senyumnya yang ranum menjawab keinginannya untuk memiliki rumah layak 
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huni. Saat itu, Bupati Mursil bertanya kepada Musalamah tentang kegiatan 2 (dua) orang 
anaknya. Mendengar jawaban Musalamah, tentang seorang anak laki-lakinya, yang saat ini 
masih tinggal bersamanya berusia 20 tahun belum bekerja dan hanya tamatan Madrasah 
Tsanawiyah, Bupati Mursil memberikan dorongan kepada Musalamah, agar anaknya segera 
mendaftar untuk ikut pelatihan skill pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang. 
Sebelumnya Pak Totok dalam acara ini juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan 
kerjasama Pertamina bersama Pemkab, Disnaker, Dinsos dan Balai Kerja Aceh.Totok berharap 
kegiatan ini bisa terus dikembangkan dengan ide yang lebih menarik dan mampu menyerap 
aspirasi dari masyarakat. 

 

PERESMIAN 2 RUMAH DHUAFA DAN RUMAH KREATIF DIFABEL 

Banda Aceh : Peresmian 2 (dua) Unit Rumah Dhuafa yang dijemput langsung oleh Bupati Aceh 
Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn dari PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 1 untuk masyarakat Aceh 
Tamiang berlangsung haru dan bahagia. Pada selasa (08/06/21), Bupati Mursil bersama Rantau 
Field Manager Totok Parafianto, menyerahkan secara simbolis kunci rumah bantuan tersebut 
kepada Ibu Musalamah Warga Kampung Bukit Panjang dan Bapak Abdul Hakim Warga Kampung 
Air Tenang Kecamatan Karang Baru. 

Peresmian di dua tempat berbeda, memiliki kisah tersendiri. Ibu Musalamah dengan dua anak 
yang telah dewasa dan suami yang telah tiada. Raut wajahnya terlihat bahagia, senyumnya yang 
ranum menjawab keinginannya untuk memiliki rumah layak huni. Saat itu, Bupati Mursil bertanya 
kepada Musalamah tentang kegiatan 2 (dua) orang anaknya. Mendengar jawaban Musalamah, 
tentang seorang anak laki-lakinya, yang saat ini masih tinggal bersamanya berusia 20 tahun 
belum bekerja dan hanya tamatan Madrasah Tsanawiyah, Bupati Mursil memberikan dorongan 
kepada Musalamah, agar anaknya segera mendaftar untuk ikut pelatihan skill pada Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Aceh Tamiang. 

"Anak Saya cuma tamatan SMP Pak," ucap Ibu Musalamah. 

"Tidak masalah, selagi masih ada tangan dan kaki, Kita masih bisa berusaha," ungkap Mursil 
menyemangati. 

Suguhan hidangan sederhana, melengkapi moment bahagia ditempat tersebut. Usai melakukan 
penyerahan di Kampung tersebut, penyerahan dan peresmian kedua dilanjutkan di Kampung Air 
Tenang. Disana, Rumah Bantuan Dhuafa diberikan kepada sepasang suami istri yang menjadi 
guru ngaji di kampung tersebut. 

"Ini berkat ikhlas mengajar ngaji, sehinga Allah memberikan rezeki rumah ini kepada Saudara 
Abdul Hakim," ungkap Bupati. 

Kepada kedua penerima bantuan rumah, Bupati Mursil mengucapkan selamat, diharapkan 
olehnya, bantuan tersebut dapat membuat kehidupan mereka lebih layak dan sejahtera. Usai 
dari 2 kegiatan tersebut, Bupati Mursil bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Ibu 
Kota Kabupaten, tepatnya sebelum Istana Karang. Disana Bupati Mursil bersama Pak Totok dan 
seluruh jajaran Pemkab dan Pertamina menghadiri acara Peresmian Rumah Kreatif Tamiang, 
Bengkel Difabel Program Skill Development Center dan Galeri Ajang Ambe. 

Dalam arahannya pada kesempatan tersebut, Bupati Mursil memberikan apresiasi yang setinggi-
tingginya kepada pihak PT. Pertamina Rokan Hulu Zona 1 yang telah membuat program kerja 
terkait pengembangan pemberdayaan masyarakat pembangunan rumah dhuafa dan rumah 
kreatif tamiang. 
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"Program ini sangat membantu fakir miskin, untuk mendapatkan haknya guna meningkatkan 
kualitas tempat tinggal yang layak dan sehat, serta terhindar dari penyakit," ungkap Bupati. 

"Inilah yang kita harapkan, adanya sinergitas BUMN, Kemenker dan Pemkab," sambungnya lagi. 

Bupati Mursil berpesan kepada para Difabel, berikan servis terbaik kepada pelanggan, karena 
jika itu diberikan, maka yakinlah bengkel ini akan maju. Mengakhiri kesempatan tersebut, Mursil 
mengucapkan terima kasih kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 1 serta semua pihak yang 
telah berinisiasi untuk penyelenggaraan acara ini. 

Sebelumnya Pak Totok dalam acara ini juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan 
kerjasama Pertamina bersama Pemkab, Disnaker, Dinsos dan Balai Kerja Aceh.Totok berharap 
kegiatan ini bisa terus dikembangkan dengan ide yang lebih menarik dan mampu menyerap 
aspirasi dari masyarakat. 

Sejalan dengan itu juga, Rahmat Faisal, ST selaku Kepala Balai Kerja Aceh menyampaikan, 
teruslah kembangkan skill, ide, dan kreatifitas, sebab ungkapnya anggaran pelatihan ada di Balai 
kerja Aceh yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi potensi-potensi 
tersebut. 

"Harapan Saya, Semua nantinya yang ikut dalam progrm SDC bisa berwirausaha dan 
berdayaguna," ungkap Rahmat. 

Puncak acara yakni, penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Bupati Mursil dan Rantau 
Field Manager Totok dilanjutkan dengan prosesi potong pita, yang menandakan telah resminya 
keberadaan Rumah Kreatif Tamiang dan unsur-unsur lainnya yang melengkapi. Selanjutnya 
Bupati Mursil meninjau langsung kondisi Rumah Kreatif dengan suguhan unjuk demo dari teman-
teman difabel seperti unjuk kebolehan doorsmeer dan perbengkelan. 

Hadir dalam acara tersebut, Jajaran Kepala Dinas terkait seperti Kadis TENAGA kerja dan 
Transmigrasi, Kadis Sosial, Kadis PMPTSP, Kepala Balai Latihan Kerja Aceh, Camat Karang Baru, 
Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang, LSM Boemi, dan seluruh rekan Rumah Kreatif 
Tamiang.(*). 
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Ringkasan 

Salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china Chang Yang (30) bekerja di PT OSS Morosi 
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) tenggelam di muara sungai sampara kecamatan 
Kapoiala Kabupaten Konawe pada 6 juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita.Musibah itu diketahui 
setelah comm Centre basarnas kendari menerima informasi dari warga setempat Iham Ilyas 
pada 7 juni 2021 pukul 23.30 dan saat itu pula Tim Rescue SAR Basarnas Kendari melakukan 
pencarian terhadap korban. 

 

TKA ASAL CHINA TENGGELAM DI MUARA SAMPARA KONAWE 

Kendari: Salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china Chang Yang (30) bekerja di PT OSS 
Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) tenggelam di muara sungai sampara 
kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe pada 6 juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita. 

Musibah itu diketahui setelah comm Centre basarnas kendari menerima informasi dari warga 
setempat Iham Ilyas pada 7 juni 2021 pukul 23.30 dan saat itu pula Tim Rescue SAR Basarnas 
Kendari melakukan pencarian terhadap korban. Namun hingga memasuki hari ketiga pekerja 
asal china itu belum juga ditemukan. 

"Tim kami sudah diturunkan di lokasi kejadian musibah sejak menerima informasi dari 
masyarakat dan kami juga melibatkan sejumlah unsur terkait dalam pencarian hingga hari ini 
namun hasilnya masih nihil",kata Aris Sofingi Ka Basarnas Kendari, Rabu (9/6/2021). 

Upaya pencarian terhadap korban tenggelam tersebut, alut yang digunakan berupa Rescue Car 
milik Basarnas Kendari, Ambulance milik Basarnas Kendari, Rubber Boat milik Basarnas Kendari 
serta Rubber Boat milik BPBD Kabupaten Konawe. Sedangkan unsur yang dilibatkan dalam 
pencarian koraban yakni Rescuer Basarnas Kendari 8 Orang, BPBD Kabupaten Konawe 6 Orang, 
Polsek Bondoala 1 Orang dan Security PT. Virtu Dragon 2 Orang.  
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Narasumber 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Ada indikasi keterlibatan LSM asing dalam 
berbagai kegiatan antirokok atau antitembakau. Ya saya rasa kita sama sama tahu, ada dana 
tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok 

negative - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Situasi pandemi saja sudah sangat 
menyulitkan anggota kami, merevisi PP 109/2012 akan berdampak langsung pada berhentinya 
usaha dan hilangnya pekerjaan para pekerja 

positive - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Ingat ada buruh-buruh rokok kecil yang 
jumlahnya besar. Beri kesempatan kami bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagaimana 
rakyat lainnya di negara yang berdaulat ini 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Industri rokok sudah sangat lama, sudah 
beratus tahun menjadi bagian sawah ladang pekerja. Dan sampai detik ini industri rokok itu juga 
legal 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  Rokok  Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Keterlibatan tenaga kerja yang cukup 
besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi perhatian 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja tembakau menolak keras rencana revisi PP 109 /2012 yang dinilai mengancam 
kelangsungan hidup buruh. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan 
Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada 



 

193 
 

keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012. 
Dia mengatakan rencana revisi PP 109/2012 justru sangat mengancam keberlangsungan industri 
hasil tembakau. 

 

REVISI PP 109 ANCAM PENDAPATAN PEKERJA TEMBAKAU 

Serikat pekerja tembakau menolak keras rencana revisi PP 109 /2012 yang dinilai mengancam 
kelangsungan hidup buruh. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan 
Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada 
keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012. 

"Ada indikasi keterlibatan LSM asing dalam berbagai kegiatan antirokok atau antitembakau. Ya 
saya rasa kita sama sama tahu, ada dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok," 
ujar Sudarto di Jakarta, Rabu (9/6/2021). 

Dia mengatakan rencana revisi PP 109/2012 justru sangat mengancam keberlangsungan industri 
hasil tembakau. 

"Situasi pandemi saja sudah sangat menyulitkan anggota kami, merevisi PP 109/2012 akan 
berdampak langsung pada berhentinya usaha dan hilangnya pekerjaan para pekerja," kata 
Sudarto. 

Keprihatinan ini yang diharapkan serikat pekerja untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. 

"Ingat ada buruh-buruh rokok kecil yang jumlahnya besar. Beri kesempatan kami bekerja dan 
mendapatkan penghasilan sebagaimana rakyat lainnya di negara yang berdaulat ini," tegas 
Sudarto. 

Apalagi, kata Sudarto, industri rokok bukan industri baru. "Industri rokok sudah sangat lama, 
sudah beratus tahun menjadi bagian sawah ladang pekerja. Dan sampai detik ini industri rokok 
itu juga legal," jelasnya. Apabila rencana revisi PP 109/2012 ini terus dilanjutkan, para pekerja 
di IHT tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan untuk bekerja dan 
mempertahankan sumber pendapatannya. 

"Keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi 
perhatian," pungkas Sudarto. 
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Narasumber 

positive - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pemulangan 7.300 PMI harus dikawal 
ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah 
baru di tanah air 

neutral - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan 
Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah 
kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut 

neutral - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur 
dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, 
tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai 
terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik 
Indonesia 

 

Ringkasan 

Pemerintah diminta untuk mengawal ketat pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai 
langkah ketat itu penting dilakukan mengingat saat ini Malaysia tengah mengalami lonjakan 
kasus Covid-19. Apalagi, saat ini Malaysia sedang menerapkan  lockdown  total karena lonjakan 
kasus Covid-19. 

 

7.300 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA PULANG, DPR: KAWAL KETAT! 

Harianjogja.com  , JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengawal ketat pemulangan 7.300 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021. 
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Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai langkah ketat itu penting dilakukan 
mengingat saat ini Malaysia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19. Apalagi, saat ini 
Malaysia sedang menerapkan  lockdown  total karena lonjakan kasus Covid-19. 

"Pemulangan 7.300 PMI harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 
sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air," kata Netty, Selasa (8/6/2021) seperti 
dilansir laman resmi DPR. 

Dia menilai pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita 
melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Menurutnya, pemeriksaan atau  
screening  harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI. Netty 
berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus Covid-19 di Tanah Air. Apalagi, 
sejumlah daerah di Indonesia sengan mengalami lonjakan kasus dan dalam situasi yang 
mengkhawatirkan. 

"Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari 
Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal 
secara ketat pemulangan PMI tersebut," tambahnya. 

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur 
kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut. 

"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi 
imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan 
mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas 
atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," urai Netty. 

Dia pun tidak menginginkan kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster 
keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan. Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah 
satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan 
karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, terutama didominasi dari Malaysia. Sumber : 
bisnis.com. 
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Ringkasan 

Ketua Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Selasa (8/6) menggambarkan dampak pandemi 
Covid-19 terhadap dunia kerja sebagai "bencana" dan jauh lebih parah dari krisis keuangan 2008. 
Saat pembukaan konferensi tingkat menteri ILO direktur jenderal Guy Ryder juga 
memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi yang tidak merata pascapandemi, sebagian 
disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian vaksin. 

 

ILO: PANDEMI JADI BENCANA DUNIA KERJA 

Ketua Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Selasa (8/6) menggambarkan dampak pandemi 
Covid-19 terhadap dunia kerja sebagai "bencana" dan jauh lebih parah dari krisis keuangan 2008. 

Saat pembukaan konferensi tingkat menteri ILO direkturjenderal Guy Ryder juga 
memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi yang tidak merata pascapandemi, sebagian 
disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian vaksin. 

"Dampaknya sangat dahsyat, bencana," katanya. "Secara komprehensif ini mewakili krisis dunia 
kerja empat kali lebih parah dari yang disebabkan oleh krisis keuangan 2008-2009." 

Badan PBB itu pekan lalu menyebutkan bahwa sedikitnya 220 juta orang di seluruh dunia 
diperkirakan masih menganggur tahun ini dan bahwa PHK terkait pandemi tidak akan digantikan 
sampai setidaknya 2023. 

"Saat kita semakin melihat proses pemulihan dengan sejumlah ekonomi berkembangan pesat, 
sangat pesat dan pekerjaan kini diciptakan secara kilat, saya rasa kita perlu menyadari betapa 
tidak meratanya pemulihan (ekonomi) jika kita terus-terusan pada jalur seperti saat ini,"pungkas 
Ryder. (Ant/Rtr) 
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Ringkasan 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sanut strategis dengan Kementerian 
Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja 
Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil 
Presiden RI Ma 'rufAmin yang meresmikan kerja sama tersebut di Pondok Pesantren Cipasung, 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa. (8/6), mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin 
ketat. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja harus dijadikan fondasi penting 
untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan. 

 

BSI-KEMENAKER PERKUAT BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sanut strategis dengan Kementerian 
Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja 
Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 

Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil Presiden RI Ma 'rufAmin yang meresmikan kerja sama 
tersebut di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa. (8/6), mengatakan 
saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan 
efisiensi kerja harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor 
ketenagakerjaan. 

"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan 
dalam menyiapkan SDMyang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh 
teknologi digital seperti big data, artificial inteUigent, internet ofthings, " kata Wapres M a' ruf 
Amin. 

Sementara itu. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini 
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai 
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum. 
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Untuk itu, Kemenaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya 
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. 

"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan 
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata 
Ula. 

"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat 
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja, " Ida menambahkan. (Ant) 
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Narasumber 

positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang 
terdaftar dan diawasi OJK, BMW menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil 

neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Pemerintah juga mengapresiasi BUMN, BUMD, serta 
kalangan dunia usaha yang telah memberikan dana CSR-nya untuk modal pendirian BWM 

 

Ringkasan 

Akses permodalan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian 
masyarakat kecil. Khususnya, para pengusaha skala mikro dan kecil. Bank Wakaf Mikro (BWM) 
hadir sebagai alternatif bagi mereka yang perlu modal, tapi tidak bankable. Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin menyatakan, peluang usaha masyarakat kecil sering terbentur akses permodalan. Karena 
itu, BWM harus bisa menjadi solusi. Selasa (8/6) dia meresmikan BWM di Pondok Pesantren 
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

BWM BERDAYAKAN EKONOMI LEWAT PESANTREN 

Akses permodalan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian 
masyarakat kecil. Khususnya, para pengusaha skala mikro dan kecil. Bank Wakaf Mikro (BWM) 
hadir sebagai alternatif bagi mereka yang perlu modal, tapi tidak bankable. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, peluang usaha masyarakat kecil sering terbentur akses 
permodalan. Karena itu, BWM harus bisa menjadi solusi. Selasa (8/6) dia meresmikan BWM di 
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendukung 
BWM sejak 2017 lalu. "Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi OJK, 
BMW menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil," kata Ma'ruf. 



 

201 
 

Berkat koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang baik, saat ini sudah ada 60 unit BWM di 
berbagai daerah. Nominal dana yang telah disalurkan mencapai Rp67 miliar. Itu diterima 44.900 
nasabah dari 4.780 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). 

"Pemerintah juga mengapresiasi BUMN, BUMD, serta kalangan dunia usaha yang telah 
memberikan dana CSR-nya untuk modal pendirian BWM," jelas Ma'ruf. Kolaborasi itu merupakan 
wujud konkret ekonomi gotong royong melalui CSR untuk membina dan memberdayakan 
masyarakat. 

Sebagian besar BWM, menurut Ma'ruf, berada di lingkungan pesantren. Itu tidak lepas dari 
jumlah pesantren yang mencapai lebih dari 28 ribu di seluruh Indonesia. Dia berharap, BWM 
bisa memberdayakan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar pesantren juga. 

BWM bisa menjadi inkubator bagi nasabah yang ingin naik kelas. Dengan demikian, nasabah 
yang rata-rata pelaku usaha mikro dan kecil itu memenuhi syarat untuk mengakses bank umum. 
Dari yang semula unbanka-ble menjadi bankable. 

Kemarin, Ma'ruf juga meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Kini, jumlah BLK 
Komunitas tercatat 2.127 unit. Dia berharap BLK Komunitas bisa ikut mengurai masalah 
ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu menyebutkan bahwa 19,1 
juta tenaga kerja ter-dampak pandemi Covid-19. (wan/cl3/hep/jpg) 

caption: 

RESMIKAN: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro dan Balai Latihan Kerja 
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). 
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Narasumber 

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat,) Saya terus ketok pintu agar investasi terus 
mengalir 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat,) Tahun ini seharusnya bulan-bulan ini sudah di 
atas 0 persen (kembali positif) 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut bahwa realisasi investasi Provinsi Jawa Barat 
tertinggi secara Nasional selama pandemi Covid-19. Tingginya angka investasi itu pun 
berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa Barat. Ridwan Kamil yang biasa 
disapa Emil ini mengatakan, tingginya realisasi investasi itu tidak didapat dengan mudah. Karena 
dia harus door to door menawarkan potensi yang ada agar investor mau berinvestasi. 

 

TINGGINYA INVESTASI DI JAWA BARAT MENEKAN JUMLAH PENGANGGURAN 
SELAMA PANDEMI COVID-19 

-  Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut bahwa realisasi investasi Provinsi Jawa Barat 
tertinggi secara Nasional selama pandemi Covid-19. Tingginya angka investasi itu pun 
berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa Barat. 

Ridwan Kamil yang biasa disapa Emil ini mengatakan, tingginya realisasi investasi itu tidak 
didapat dengan mudah. Karena dia harus door to door menawarkan potensi yang ada agar 
investor mau berinvestasi. 
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"Saya terus ketok pintu agar investasi terus mengalir," ujarnya dalam Rembuk Nasional Vokasi 
dan Peresmian Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Pondok 
Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6). 

Setidaknya, menurutnya, ada dua alasan investor tertarik menanamkan modalnya di Jawa Barat. 
Pertama, infrastruktur yang tersedia relatif baik dan mendukung investasi, dan keduanya adalah 
produktivitas pekerja di Jawa Barat relatif tinggi. 

"Saya selalu tanya kepada investor kenapa memilih Jabar. Jawabannya selalu dua terbaik: satu 
mereka menganggap infrastruktur Jabar relatif lebih baik. (Untuk produktivitas pekerja) jadi 
setara dengan skor-skor di Vietnam yang dianggap di Asean yang menjadi salah satu yang 
produktif," jelasnya. 

Tingginya realisasi investasi di Jawa Barat, diakuinya, kini mulai terasa pada penyerapan tenaga 
kerja. Jika sebelum pandemi Covid-19 angka pengangguran mencapai 8,7 persen, selama 
pandemi menjadi 10 persen, dan kini kembali turun di bawah 8 persen. 

Penurunan itu, Emil menerangkan, tidak hanya pada angka pengangguran saja. Pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Barat pun kini mulai membaik dari semula minus 4 persen kini sudah naik 
menjadi minus 0,8 persen. 

"Tahun ini seharusnya bulan-bulan ini sudah di atas 0 persen (kembali positif)," tutupnya. 

[fik]. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kita 
berharap ketiga daerah ini dapat divaksinasi lebih awal, sehingga pemerintah dapat mendorong 
Travel Bubble di daerah tersebut. Kita juga mendorong Nusa Dua di Bali dan Lagoi di Bintan 
untuk dapat memiliki kesiapan seperti Phuket di Thailand 

neutral - Ansar Ahmad (Gubernur Provinsi Kepri) Khusus Batam memiliki 21 sentra vaksinasi 
permanen dan Bintan memiliki 10. Di Batam vaksinasi sudah mencapai 15,6 persen sedangkan 
di Bintan 23,5 persen 

positive - Ansar Ahmad (Gubernur Provinsi Kepri) Sampai akhir Juni, Batam dan Bintan 
diperkirakan bisa mencapai vaksinasi masing-masing 50 persen. Kita juga sudah menambah 
tenaga vaksinator baru tidak hanya untuk vaksinasi umum, akan tetapi juga untuk persiapan 
vaksinasi gotong royong 

positive - Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Sesuai arahan presiden 
vaksinasi harus ditingkatkan secara holistik agar dua destinasi ini mencapai herd immunity untuk 
memulihkan ekonomi kreatif 

positive - Oscar Primadi (Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan) Alhamdulillah Kepri termasuk 
provinsi yang laju penyuntikannya cepat di Indonesia. Semangat ini akan mempercepat 
pemulihan di segala bidang 

 

Ringkasan 

Pemerintah Pusat terus mendorong  vaksinasi  Covid-19 di Bali, Batam, dan Bintan agar  herd 
immunity  di ketiga pulau tersebut dapat cepat terbentuk. Karena selain pariwisata, terutama 
Batam dan Bintan merupakan sentra Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Kita berharap ketiga 
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daerah ini dapat divaksinasi lebih awal, sehingga pemerintah dapat mendorong  Travel Bubble  
di daerah tersebut. Kita juga mendorong Nusa Dua di  Bali  dan Lagoi di Bintan untuk dapat 
memiliki kesiapan seperti Phuket di Thailand," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat 
memimpin Rapat Pelaksanaan Vaksinasi Di Bali, Batam Dan Bintan melalui  video conference  , 
Selasa, 8 Juni 2021. 

 

ALASAN PEMERINTAH MENGGENJOT VAKSINASI COVID-19 DI BALI, BATAM DAN 
BINTAN 

Tanjungpinang  - Pemerintah Pusat terus mendorong  vaksinasi  Covid-19 di Bali, Batam, dan 
Bintan agar  herd immunity  di ketiga pulau tersebut dapat cepat terbentuk. Karena selain 
pariwisata, terutama Batam dan Bintan merupakan sentra Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Kita berharap ketiga daerah ini dapat divaksinasi lebih awal, sehingga pemerintah dapat 
mendorong  Travel Bubble  di daerah tersebut. Kita juga mendorong Nusa Dua di  Bali  dan Lagoi 
di Bintan untuk dapat memiliki kesiapan seperti Phuket di Thailand," kata Menko Perekonomian 
Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Pelaksanaan Vaksinasi Di Bali, Batam Dan Bintan 
melalui  video conference  , Selasa, 8 Juni 2021. 

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad yang mengikuti rapat dari Nongsa,  Batam  , melaporkan 
bahwa dari 1.476.091 penduduk di tujuh kabupaten/kota setempat, sampai hari ini telah divaksin 
sebanyak 15,8 persen. Vaksinasi dilaksanakan di 67 sentra vaksinasi. 

"Khusus Batam memiliki 21 sentra vaksinasi permanen dan Bintan memiliki 10. Di Batam 
vaksinasi sudah mencapai 15,6 persen sedangkan di Bintan 23,5 persen," tutur Ansar. 

Ansar menyatakan Kepri memiliki total vaksin 75.910 vial, sedangkan sisa vaksin di batam 5213 
vial, dan Bintan 2150 vial. 

Menurutnya karena kegiatan vaksinasi dilaksanakan secara masif. Sehingga ia memperkirakan 
dalam waktu satu minggu vaksinasi di Batam dan Bintan, stok vaksin akan segera habis dan 
diharapkan segera dikirim oleh Kementerian Kesehatan. 

"Sampai akhir Juni, Batam dan Bintan diperkirakan bisa mencapai vaksinasi masing-masing 50 
persen. Kita juga sudah menambah tenaga vaksinator baru tidak hanya untuk vaksinasi umum, 
akan tetapi juga untuk persiapan vaksinasi gotong royong," ungkap Ansar. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan tenaga 
kerja pariwisata dan ekonomi kreatif per Selasa, 8 Juni 2021 yang tersentuh program vaksinasi 
masih di bawah tiga persen. 

Adapun rencana tindak lanjut Kementerian Parekraf untuk mendorong vaksinasi adalah 
memprioritaskan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, Batam dan Bintan yang 
sangat terdampak kontraksi ekonominya. 

"Sesuai arahan presiden vaksinasi harus ditingkatkan secara holistik agar dua destinasi ini 
mencapai  herd immunity  untuk memulihkan ekonomi kreatif," kata Sandiaga. 

Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan Pemda Bali dan Kepri tidak perlu 
khawatir kebutuhan vaksin karena akan didistribusikan secara cepat. 

Untuk Kepri khususnya Batam dan Bintan kebutuhan-kebutuhan yang rencananya dalam satu 
minggu menyelesaikan targetnya akan segera dikirimkan."Alhamdulillah Kepri termasuk provinsi 
yang laju penyuntikannya cepat di Indonesia. Semangat ini akan mempercepat pemulihan di 
segala bidang," ujar Oscar. 
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Judul Pengangguran Naik, Penyaluran Naker Turun 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Bmp 

Tanggal 2021-06-09 07:06:00 

Ukuran 68x153mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 7.480.000 

News Value Rp 22.440.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Sri Suhartanta (Kepala Bappeda Gunung Kidul) Tingginya angka pengangguran 
terbuka ini merupakan dampak dari pandemi yang terjadi 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 sejak setahun lebih berdampak cukup besar terhadap sektor ketenagakerjaan, 
sejumlah tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepala Bappeda Gunungkidul, 
Sri Suhartanta mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini memberi tekanan 
besar terhadap sektor lapangan pekerjaan akibat lesunya dunia usaha. 

 

PENGANGGURAN NAIK, PENYALURAN NAKER TURUN 

DAMPAK PANDEMICOVID-19 

Pandemi Covid-19 sejak setahun lebih berdampak cukup besar terhadap sektor ketenagakerjaan, 
sejumlah tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepala Bappeda Gunungkidul, 
Sri Suhartanta mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini memberi tekanan 
besar terhadap sektor lapangan pekerjaan akibat lesunya dunia usaha. 

Untuk Kabupaten Gunungkidul jumlah pengangguran terbuka saat ini telah mencapai angka 2,61 
persen. Jumlah ini melonjak cukup tinggi jika dibandingkan pada data terakhir pada tahun 2019 
yang hanya 1,92 persen. "Tingginya angka pengangguran terbuka ini merupakan dampak dari 
pandemi yang terjadi," katanya, Selasa (8/6). 

Untuk menekan pengangguran, Pemkab Gunungkidul telah membuat berbagai program dengan 
tujuan untuk menghambat laju peningkatan kemiskinan. Angka pengangguran terbuka ini 
memang sangat erat kaitannya dengan angka kemiskinan. 
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Sementara itu, Kepala Bidang Tfe-naga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Gunungkidul, Ahsan Jihadan menambahkan, selama pandemi Covid-19, lowongan pekerjaan 
sebenarnya ada. Pemerintah tetap berupaya melakukan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-
perusahaan di daerah dan luar daerah dan sebagai contoh adalah penyaluran tenaga kerja 
Gunungkidul ke Batam. (Bmp)-f 
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Judul Malaysia Deportasi & Rekalibrasi Puluhan Ribu TKI Saat Pandemi 

Nama Media detik.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5598601/malaysia-deportasi--rekalibrasi-
puluhan-ribu-tki-saat-pandemi 

Jurnalis Deden Gunawan 

Tanggal 2021-06-09 06:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Hermono (Duta Besar RI) Selepas masa lockdown, 310 orang diantaranya akan 
mendapat prioritas kepulangan pada 16 hingga 18 Juni mendatang. Mereka adalah kelompok 
rentan antara lain orang tua, perempuan, anak-anak, dan orang sakit selain Covid 

negative - Hermono (Duta Besar RI) Masih ada sekitar 50 ribu PMI yang ingin pulang karena 
kondisi ekonomi di Malaysia juga sedang berat, tapi izin sudah habis 

positive - Hermono (Duta Besar RI) Saya berharap pandemi ini menjadi momen untuk 
memperbaiki perlingungan terhadap PMI kita di Malaysia, juga perbaikan di tanah air agar yang 
berangkat melalui prosedur yang benar 

negative - Hermono (Duta Besar RI) Saya pastikan sampai detik ini kuota itu belum diberikan ke 
Malaysia. Info lain yang saya dapat, Brunei sudah memastikan tak akan mengirim Jemaah haji 
tahun ini 

 

Ringkasan 

Di tengah pandemi Covid-19, Malaysia menerapkan dua kebijakan terkait TKI atau PMI (Pekerja 
Migran Indonesia), yakni deportasi dan rekalibrasi. Menurut Duta Besar RI Hermono, dalam 
waktu dekat ini deportasi akan dikenakan terhadap 7.200 PMI yang berada di sejumlah tahanan 
imigrasi di seluruh Malaysia. Pihak KBRI dan Malaysia tengah merundingkan biaya pemulangan 
mereka yang masa tahanannya sudah habis itu. "Selepas masa lockdown, 310 orang diantaranya 
akan mendapat prioritas kepulangan pada 16 hingga 18 Juni mendatang. Mereka adalah 
kelompok rentan antara lain orang tua, perempuan, anak-anak, dan orang sakit selain Covid," 
papar Hermono dari Kuala Lumpur kepada Tim Blak-blakan, Selasa (8/6/2021). Di luar itu, ada 
juga WNI yang masa tahanannya sudah habis lalu pulang ke tanah air dengan biaya sendiri. 
Kepada mereka KBRI khusus menanggung biaya tes PCR. 
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MALAYSIA DEPORTASI & REKALIBRASI PULUHAN RIBU TKI SAAT PANDEMI 

Di tengah pandemi Covid-19, Malaysia menerapkan dua kebijakan terkait TKI atau PMI (Pekerja 
Migran Indonesia), yakni deportasi dan rekalibrasi. Menurut Duta Besar RI Hermono, dalam 
waktu dekat ini deportasi akan dikenakan terhadap 7.200 PMI yang berada di sejumlah tahanan 
imigrasi di seluruh Malaysia. Pihak KBRI dan Malaysia tengah merundingkan biaya pemulangan 
mereka yang masa tahanannya sudah habis itu. 

"Selepas masa lockdown, 310 orang diantaranya akan mendapat prioritas kepulangan pada 16 
hingga 18 Juni mendatang. Mereka adalah kelompok rentan antara lain orang tua, perempuan, 
anak-anak, dan orang sakit selain Covid," papar Hermono dari Kuala Lumpur kepada Tim Blak-
blakan, Selasa (8/6/2021). Di luar itu, ada juga WNI yang masa tahanannya sudah habis lalu 
pulang ke tanah air dengan biaya sendiri. Kepada mereka KBRI khusus menanggung biaya tes 
PCR. 

Selain deportasi, Malaysia juga menerapkan kalibrasi yakni mempermudah pemulangan PMI 
yang tak punya izin kerja dan tinggal. Program ini akan berjalan hingga Juni dan tengah 
diupayakan agar bisa diperpanjang karena masih ada puluhan ribu PMI yang ingin pulang. 

Sejak pertengahan November 2020, kata Hermono, ada sekitar 44.000 PMI yang pulang secara 
mandiri. Sementara PMI yang sudah mendapat izin pulang lewat program Kalibrasi sudah 
tercatat sebanyak 51 ribu orang. "Masih ada sekitar 50 ribu PMI yang ingin pulang karena kondisi 
ekonomi di Malaysia juga sedang berat, tapi izin sudah habis," kata Hermono. 

Kepada mereka yang pulang lewat program kalibrasi, Malaysia mengenakan denda lebih ringan, 
cuma 500 ringgit (Rp 1,7 juta). Kalau di luar kalibrasi dendanya mencapai 3.100 ringgit (Rp 10 
juta). 

"Saya berharap pandemi ini menjadi momen untuk memperbaiki perlingungan terhadap PMI kita 
di Malaysia, juga perbaikan di tanah air agar yang berangkat melalui prosedur yang benar," kata 
Hermono yang pernah menjadi Sekretaris Utama BNP2TKI. 

Terkait isu bahwa Malaysia mendapatkan kuota haji hingga 10 ribu Jemaah di tengah pandemi 
ini, Dubes Hermono memastikan kuota dimaksud hingga kemarin belum diberikan Arab Saudi. 
Sebab angka harian Covid di Malaysia masih tergolong tinggi, apalagi sejak awal Juni hingga 14 
Juni masih diberlakukan lockdown. 

"Saya pastikan sampai detik ini kuota itu belum diberikan ke Malaysia. Info lain yang saya dapat, 
Brunei sudah memastikan tak akan mengirim Jemaah haji tahun ini," kata Hermono. 
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Judul Kepulangan 7.300 PMI Harus Dikawal Ketat 

Nama Media Fajar 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis fin 

Tanggal 2021-06-09 06:30:00 

Ukuran 106x74mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 15.900.000 

News Value Rp 47.700.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pemerintah harus memberikan 
perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun 
institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk 
kedatangan PMI 

neutral - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Kita juga sedang mengalami kondisi 
COVID-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti 
di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. . Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, 
maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat 
pemulangan PMI tersebut 

negative - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Bukan hanya aspek teknis, tapi yang 
lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang 
kasus penggunaan alat test bekas atau maËa karantina yang mencoreng nama baik Indonesia 

 

Ringkasan 

Rencana pemerintah yang akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 
Malaysia Juni-Juli harus dikawal ketat. Hal tersebut dilakukan mengingat Malaysia tengah alami 
lonjakan kasus Covid 19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, saat ini, 
Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300 pekerja 
migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid, sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru di tanah air. “Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal 
pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening 
harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI,” kata Netty dalam 
keterangan medianya, Selasa, 8 Juni. Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi 
kasus Covid di tanah air. “Kita juga sedang mengalami kondisi COVID-19 yang mengkhawatirkan 
karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan 
Bandung. 
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KEPULANGAN 7.300 PMI HARUS DIKAWAL KETAT 

Rencana pemerintah yang akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 
Malaysia Juni-Juli harus dikawal ketat. Hal tersebut dilakukan mengingat Malaysia tengah alami 
lonjakan kasus Covid 19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, saat ini, 
Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300 pekerja 
migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid, sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru di tanah air. 

“Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui 
koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, 
terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa, 
8 Juni. Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus Covid di tanah air. 
“Kita juga sedang mengalami kondisi COVID-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah 
sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. 

Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di 
tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya. 
Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan 
dalam proses pemulangan PMI tersebut. “Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting 
adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus 
penggunaan alat test bekas atau maËa karantina yang mencoreng nama baik Indonesia,” kata 
Netty. ?JGE?ËM?KHM? 
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Judul UU Cipta Kerja Upaya Efektif Penyederhanaan Regulasi 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-09 05:34:00 

Ukuran 115x191mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.750.000 

News Value Rp 17.250.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut 
diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama 
ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk 
investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat. Presiden Joko Widodo dalam 
forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta 
Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. 
Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. 

 

UU CIPTA KERJA UPAYA EFEKTIF PENYEDERHANAAN REGULASI 

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut 
diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama 
ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk 
investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat. 

Presiden Joko Widodo dalam forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan 
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-
undang menjadi satu undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan 
investasi yang berkualitas. 

Menurut Presiden, pembenahan regulasi dan birokrasi dilakukan agar perekonomian tumbuh. 
Terutama di masa-masa sulit yang terjadi saat ini. UU Ciptaker membuka pintu seluas-luasnya 
bagi para pengusaha dan investor untuk masuk ke tanah air dengan cara baru. 

Cara baru yang dimaksud Presiden adalah memangkas regulasi yang tumpang tindih melalui UU 
Ciptaker. Selain pemangkasan regulasi, UU Ciptaker juga memotong rantai birokrasi perizinan 
yang berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi. 
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Dengan demikian, UU Ciptaker memberi dampak signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan 
berinvestasi. 

Khusus usaha mikro dan kecil, penyederhanaan regulasi menjadikan UMKM tidak perlu lagi 
mengajukan perizinan. Pelaku UMKM dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya 
melakukan pendaftaran. Upaya ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam membantu dan 
mengembanglam potensi UMKM di Indonesia. 

UU Ciptaker juga mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke sistem perizinan elektronik lewat 
sistem oniine single subniis-sion. Langkah ini mencegah pungutan liar dan korupsi. 

Presiden juga menekankan, UU Ciptaker memudahkan pembentukan Perseroan Terbatas atau 
PT. Pembentukan PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. 

Nilai positif UU Ciptaker lainnya yaitu mengatur berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi 
pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan 
Pelabuhan Bebas. Layanan periz-inandalam hitungan jam untuk ke-mudahan investasi diberikan 
di kawasan-kawasan tersebut. 

Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Pengurus Besar Himpunan 
Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta menyambut baik UU Ciptaker. Arven mengatakan, 
penyederhanaan regulasi sangat membantu laju perekonomian bangsa Indonesia. Selama ini, 
jalur birokrasi yang berbelit-belit karena regulasi yang panjang menyulitkan investasi. 

Ia menilai, UU Cipta Kerja berperan penting untuk iklim investasi di Indonesia. Arven optimistis 
UU Cipta Kerja bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Bahkan Arven yakin UU Cipta Kerja menjadi solusi dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini akibat 
pandemi Covid-19. Keberadaan UU Cipta Kerja tersebut menj ad i penggebrak perekonomian 
yang melambat setelah 'dipukul' Covid-19. 

Sementara itu Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Fredeick Broven 
Ekayanta menuturkan, rumitnya birokrasi menyebabkan lemahnya perekonomian nasional. 
Untuk itu, penyederhaaan regulasi dalam UU Cipta Kerja dinilai tepat untuk memajukan 
perekonomian Indonesia. 

Ia menjelaskan, penyeder-haan regulasi itu juga memudahkan semua pihak yang ingin 
menanamkan saham atau modal di Indonesia. Bila investasi berjalan lancar, maka akan 
berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia. 

Jadi tidak perlu lagi mempertanyakan UU Ciptaker apakah berpihak kepada pengusaha atau 
pekerja. UU Ciptaker ini dicip-takan bukan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi sejatinya 
membantu para pekerja. Sebab masuknya investor memberi peluang dibukanya lapangan 
pekerjaan baru. Hal ini akaij menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. 
Kondisi ini juga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. 

Oleh: Achmad Faisal, Pengamat Ekonomi Pembangunan 
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Judul Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 67,4 Miliar 

Nama Media Republika 

Newstrend Badan Wakaf Mikro 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis Lida Puspaningtyas 

Tanggal 2021-06-09 05:04:00 

Ukuran 353x90mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 158.850.000 

News Value Rp 476.550.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) Kami harapkan 
BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada 
masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

 

Ringkasan 

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren 
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6). Peresmian ini ditandai dengan penyerahan 
Surat Izin BWF dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung. Dalam 
kesempatan tersebut,  Wakil Presiden  Ma'ruf berharap dengan telah diterbitkannya surat izin 
tersebut, BWM di Pesantren Cipasung dapat segera beroperasi, mewujudkan ekosistem ekonomi 
dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi 
bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, program 
BWM merupakan wadah bagi pondok pesantren untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam 
dakwah ekonomi. Sinergi antara BWM dan balai latihan kerja (BLK) di Pondok Pesantren 
Cipasung akan menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro 
masyarakat melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha. 

 

BANK WAKAF MIKRO SALURKAN PEMBIAYAAN RP 67,4 MILIAR 

LIDA PUSPANING7YAS 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan melalui bank wakaf mikro 
(BWM) telah mencapai Rp 67,4 miliar kepada 45 ribu penerima manfaat. Hingga saat ini, sudah 
ada 61 BWM yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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OJK juga telah meresmikan BWM yang berada di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada 
Selasa (8/6). BWM merupakan upaya pemerintah bersama O.JK mendorong pengembangan 
usaha mikrosyariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh San-toso mengatakan, program BWM merupakan wadah 
bagi pondok pesantren untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi 
antara BWM dan balai latihan kerja (BLK) di Pondok Pesantren Cipasung akan menjadi inkubator 
dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat melalui dukungan 
pendanaan dan pendampingan usaha. 

"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-
besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh. 

Selain pendirian BWM, OJK berkomitmen terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi 
nasional dengan senantiasa mendorong literasi dan inklusi, termasuk juga memperluas akses 
keuangan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Wimboh mengatakan, pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk 
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan 
dari pemerintah untukkegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya. 

Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM 
yang telah diinisiasi sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital. 

Tiga aspek utama pengembangan yakni digitalisasi pembiayaan BWM, digitalisasi operasional 
BWM, 

serta digitalisasi pengembangan usaha nasabah BWM. 

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk menandatangani kerja sama strategis dengan 
Kementerian Tenaga Kerja terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal 
tersebut dituangkan dalam program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 

Kolaborasi ini merupakan salah satu komitmen BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia 
dalam mendukung pengembangan SDM. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di 
tengah acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas yang dihadiri oleh 
Wakil Presiden Republik Indonesia di Ponpas Cipasung. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. 
Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk 
bersaing. 

'Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan 
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh 
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, dan internet of things" katanya. 

odtahmad fikri noor 
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