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Newstrend Ketenagakerjaan 

11 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Nekat Kabur, 5 Calon TKW di Malang Terjatuh dari 
Lantai 4 Gedung 

Sentimen : Negatif 

 

Ringkasan 

5 (lima) orang calon TKW berusaha kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya 

Semesta (PT CKS) yang berada di Jalan Raya Rajasa atau biasa disebut Embong 

Kembar Bumiayu, Kedungkandang. Kelimanya kabur dengan cara menjebol teralis 

kawat di lantai 4 gedung. Lalu turun menggunakan tali yang dibuat dari sambungan 

selimut. Nahas, di tengah upaya pelariannya, mereka terpeleset dan jatuh. 

3 (tiga) orang di antaranya mengalami luka parah mulai patah tulang, patah punggung, 

hingga luka parah di kepala. Sementara 2 orang sisanya selamat, namun 1 orang di 

antaranya kabur. Kelima TKW ini rata-rata berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kepada warga, mereka mengaku kabur karena sudah tidak kuat tinggal di mess PT CKS. 

Mereka mengaku kerap disiksa selama masa pelatihan mereka. 

 

Positif; 44

Negatif; 13
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Judul Pelatihan Spa Therapist hingga YouTuber Segera Hadir di BLK 
Komunitas 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210611/12/1404111/pelatihan-spa-
therapist-hingga-youtuber-segera-hadir-di-blk-komunitas 

Jurnalis Amanda Kusumawardhani 

Tanggal 2021-06-11 08:17:00 

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) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan, para siswa akan menerima 
sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
berkompeten dan berdaya saing. Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, antara lain spa therapist, kuliner, pembuatan 
konten film dan youtuber, barista, serta animasi. 
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PELATIHAN SPA THERAPIST HINGGA YOUTUBER SEGERA HADIR DI BLK 
KOMUNITAS 

JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkompeten dan berdaya saing. 

Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-
masing, antara lain spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, serta 
animasi. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemenaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini dapat melayani 
pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha sehingga peluang bagi 
lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, 
Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan resminya, 
Jumat (11/6/2021). 

Ida mengatakan dalam pelatihan spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana 
meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath, 
hingga menyambut tamu, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
pelatihan, para siswa akan menerima sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya," jelasnya. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap laku 
sepanjang masa. Sepanjang manusia membutuhkan makanan, maka usaha kuliner tetap 
menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas 
"Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun 
diajarkan. Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, 
kimchi dan selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," tambahnya. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK Komunitas. 
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Judul Kemnaker Bakal Fasilitasi Pelatihan Untuk Spa Terapis, Konten 
Youtuber, dan Kuliner 

Nama Media kompas.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/11/074758326/kemnaker-
bakal-fasilitasi-pelatihan-untuk-spa-terapis-konten-youtuber-dan 

Jurnalis Kiki Safitri 

Tanggal 2021-06-11 07:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan 
sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, 
pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi dan sebagainya 

neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehingga peluang 
bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar 

negative - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker 
telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan sebagainya 

neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-
rempah dan bahan jamu-jamuan, dengan lama pelatihan sekitar 1,5 bulan, setelah lulus para 
siswa akan menerima sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan 
kerjanya 

positive - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha 
kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK 
komunitas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah berencana terus mengembangkan pelatihan untuk 
meningkatkan SDM berdaya saing melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Adapun fokus 
pengembangan untuk potensi lain, yakni kuliner, pembuatan konten film, youtuber, barista, dan 
animasi. 
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KEMNAKER BAKAL FASILITASI PELATIHAN UNTUK SPA TERAPIS, KONTEN 
YOUTUBER, DAN KULINER 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah berencana terus mengembangkan pelatihan 
untuk meningkatkan SDM berdaya saing melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Adapun 
fokus pengembangan untuk potensi lain, yakni kuliner, pembuatan konten film, youtuber, 
barista, dan animasi. 

"Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah 
masing-masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, 
barista, animasi dan sebagainya," kata Ida melalui siaran pers, Kamis (11/6/2021). 

Ida mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk membuka berbagai jenis kejuruan 
pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan SDM. Misalkan saja sebagai upaya 
mendukung pariwisata, melalui kejuruan spa terapis tradisional. 

"Kejuruan spa alias  traditional healing  ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, 
luar negeri maupun wira usaha. Sehingga peluang bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih 
besar," ungkap Ida. 

Ida mengatakan, sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan 
Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. 

"Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, 
Mustika Ratu, Wardah dan sebagainya," tambah dia. 

Ida mengatakan dalam pelatihan spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana 
meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath, 
menyambut tamu hingga menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan, dengan lama 
pelatihan sekitar 1,5 bulan, setelah lulus para siswa akan menerima sertifikat yang sudah 
disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya," ungkap Ida. 

Ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang menurut Ida akan tetap eksis 
sepanjang masa. Ida mengatakan, kuliner juga merupakan salah satu yang banyak diminati 
karena kedepannya sangat potensial, apalagi Indonesia memiliki ragam khas masakan dari 
berbagai daerah. 

BLK komunitas kuliner akan memberikan pelatihan cara membuat aneka masakan seperti 
masakan internasional, kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya. Peserta juga akan diajarkan cara membuat kue seperti cake, pastry, hingga platting atau 
dekorasi makanan. 

"Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan 
ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas," tambah dia. 
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Judul Ribuan Pekerja Informal Kota Madiun Diikutkan Progam Asuransi 'Siaga 
Kita' 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Program Siaga Kita Kota Madiun 

Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/sosial/1075548/ribuan-pekerja-informal-kota-
madiun-diikutkan-progam-asuransi-siaga-kita 

Jurnalis Eka Wulan 

Tanggal 2021-06-11 07:15:00 

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 

Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal Kota (Siaga Kita) di Kota Madiun terus 
dioptimalkan. Saat ini pekerja informal yang tercover dalam program tersebut mencapai 4.236 
orang. Jumlah itu naik dibanding pendataan akhir tahun 2020 lalu yang hanya 3.726 orang. 
Walikota Madiun, Maidi mengatakan, saat ini Pemkot Madiun melalui dinas terkait terus 
menjaring pekerja bukan penerima upah di Kota Pendekar untuk diikutkan program Siaga Kita. 
Program tersebut bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni diikutikan pada 
kepesertaan Program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan 
kematian (JKM). 

 

RIBUAN PEKERJA INFORMAL KOTA MADIUN DIIKUTKAN PROGAM ASURANSI 
'SIAGA KITA' 

Madiun: Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal Kota (Siaga Kita) di Kota Madiun 
terus dioptimalkan. Saat ini pekerja informal yang tercover dalam program tersebut mencapai 
4.236 orang. Jumlah itu naik dibanding pendataan akhir tahun 2020 lalu yang hanya 3.726 orang. 

Walikota Madiun, Maidi mengatakan, saat ini Pemkot Madiun melalui dinas terkait terus 
menjaring pekerja bukan penerima upah di Kota Pendekar untuk diikutkan program Siaga Kita. 
Program tersebut bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni diikutikan pada 
kepesertaan Program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan 
kematian (JKM). 

"Jadi klaimnya cukup bagus ya. Semua terbayarkan dan program ini terus kita evaluasi dan kita 
tingkatkan kepesertaannya," ujar Maidi, Kamis (10/6/2021). 

Program tersebut, kata walikota, terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat 
khususnya pekerja sektor informal. Mereka setidaknya terlindungi dari resiko kecelakaan kerja 
dan kematian dalam aktivitasnya sehari-hari. Pun, pembayaran klaim dari BPJS Ketenagakerjaan 
juga cukup lancar. Setidaknya sudah terdapat tiga peserta yang mendapatkan biaya perawatan 
dari manfaat JKK dan sembilan dari manfaat JKM. Satu lagi peserta belum dapat dibayarkan 
karena masih dalam proses administrasi. 
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Seperti diketahui, Pemerintah Kota Madiun mengikutsertakan pekerja informal dalam jaminan 
sosial program JKK dan JKM. Iuran preminya sebesar Rp 16.800 per orang. Pemkot Madiun telah 
menganggarkan ratusan juta dalam APBD untuk pembayaran premi tersebut setiap tahunnya. 
Pemerintah terus mengoptimalkan program dengan terus menjaring pekerja sektor informal 
yang belum ter-cover didalamnya. 
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Judul Menaker Ida Fauziyah Lantik Pengurus Forum BLK 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://foto.bisnis.com/view/20210610/1404073/menaker-ida-fauziyah-
lantik-pengurus-forum-blk 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-11 06:27:00 

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 melantik Pengurus Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas dalam kegiatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di 
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH LANTIK PENGURUS FORUM BLK 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan melantik Pengurus Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas dalam kegiatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. 

BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. 

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. 
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Judul Berita Foto - Demo Tuntut Pembatalan Omnibus Law 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis 44 

Tanggal 2021-06-11 06:19:00 

Ukuran 141x174mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 18.612.000 

News Value Rp 93.060.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

BERITA FOTO - DEMO TUNTUT PEMBATALAN OMNIBUS LAW 

CAPTION: Demo Tuntut Pembatalan Omnibus Law 

PULUHAN orang dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa 
Tengah mengadakan aksi unjuk rasa menuntut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
membatalkan Omnibus Law, di depan Kantor Gubemuran, Kamis (10/6). Mereka menilai untuk 
klaster ketenagakerjaan banyak yang mendegradasi UU No13 Tahun 2003. Keterjaminan yang 
semestinya menjadi tanggung jawab negara justru dihilangkan. Belum lagi yang menyangkut 
persoalan lingkungan, pertanahan, dan pertambangan. Aksi penolakan UU Cipta Kerja 
dilaksanakan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. (44) 
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Judul Berita Foto - PELANTIKAN PENGURUS FORUM BLK 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis ANTARA FOTO 

Tanggal 2021-06-11 06:01:00 

Ukuran 116x127mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 4.640.000 

News Value Rp 23.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - PELANTIKAN PENGURUS FORUM BLK 

caption: 

Menteri Ketenagakerjaan melantik Pengurus Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas dalam kegiatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di 
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021. BLK Komunitas 
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis prodiksi atau keahlian vokasi sesuai 
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. 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. 
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Judul Pengelolaan Arsip BP Jamsostek Raih Penghargaan 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Kinerja BPJAMSOSTEK 

Halaman/URL Pg20 

Jurnalis ris 

Tanggal 2021-06-11 05:25:00 

Ukuran 103x126mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 31.724.000 

News Value Rp 158.620.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelo-. laan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor 
cabang BP Jamsostek di seluruh Indonesia 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuiitabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek kembali 
mengukir prestasi dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BP Jamsostek berhasil 
menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, 
Lembaga Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. Penghargaan tersebut 
diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala ANRI M Taufik kepada Direktur Utama BP Jamsostek 
yang diwakili oleh Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip 
Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (9/6). 

 

PENGELOLAAN ARSIP BP JAMSOSTEK RAIH PENGHARGAAN 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek kembali 
mengukir prestasi dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BP Jamsostek berhasil 
menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, 
Lembaga Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. 
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Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala ANRI M Taufik kepada Direktur 
Utama BP Jamsostek yang diwakili oleh Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan Hidayatullah 
Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (9/6). 

Adapun pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 kementerian, 32 lembaga 
tinggi negara, lembaga setingkat kementerian, lembaga nonstruktural, dan 27 lembaga 
pemerintah nonkementerian. Hidayatullah Putra 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah, 
dan kantor cabang BP Jamsostek di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat dalam keterangan 
tertulis, Kamis (10/6). 

Dia mengungkapkan, dari empat aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, 
pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan, BP Jamsostek berhasil mencatatkan nilai 
sebesar 91,36 dan masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana BP 
Jamsostek telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di kantor pusat, kantor 
wilayah, maupun kantor cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuiitabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek akan terus 
meningkat," jelas Hidayat, (ris) 
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Judul HIV-AIDS Berdampak pada Persoalan Ketenagakerjaan 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-06-11 04:29:00 

Ukuran 176x145mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 26.400.000 

News Value Rp 79.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Penyakit atau virus HIV-AIDS bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja. HIV-AIDS juga 
menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan sebab 
banyak menyerang penduduk berusia produktif. Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Ida Fauziyah, 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 (10/6). 

 

HIV-AIDS BERDAMPAK PADA PERSOALAN KETENAGAKERJAAN 

Masalah Kesehatan 

JAKARTA - Penyakit atau virus HIV-AIDS bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja. HIV-
AIDS juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya di bidang 
ketenagakerjaan sebab banyak menyerang penduduk berusia produktif. 

Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 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 (10/6). 

"Kita tahu 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," ujar Menaker. 

Menaker mengajak semua pihak termasuk ASEAN-OSHNET untuk berkomitmen melaksanakan 
program pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS untuk menjawab tantangan potensi infeksi 
HIV-AIDS di tempat kerja. Menurutnya, jumlah kasus HIV-AIDS meningkat secara signifikan dari 
waktu ke waktu. 
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Pencegahan Penyakit 

Menurut Ida, program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus 
dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta 
pertumbuhan bisnis. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 
dan K3, Kemnaker, Hayani Rumondang, berharap adanya rumusan lebih jauh tentang langkah-
lang-kah pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dalam masa pandemi. 

Menurutnya, setiap negara khususnya negara-negara ASEAN perlu berbagi langkah pencegahan 
HIV-AIDS di tempat kerja.  ruf/N-3 
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Judul Perdana, Layanan Terpadu Pekerja Migran di Cirebon 

Nama Media Kompas 

Newstrend Layanan Terpadu Pekerja Migran di Cirebon 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis iki 

Tanggal 2021-06-11 04:19:00 

Ukuran 264x253mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 283.800.000 

News Value Rp 1.419.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Perempuan pekerja migran Indonesia rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan bagi 
mereka salah satunya diupayakan lewat layanan terpadu yang responsif jender di Cirebon. Untuk 
pertama kalinya di Indonesia, layanan terpadu satu atap atau LTSA diintegrasikan dengan 
program Migrant Worker Resource Center di Kantor LTSA Cirebon, Jawa Barat. Pengurusan 
paspor, jaminan sosial, dan pencatatan sipil calon pe-kerja migran di sana diintegrasikan dengan 
layanan konsultasi prakerja, psikososial, bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran, hingga 
penyediaan informasi ke desa. 

 

PERDANA, LAYANAN TERPADU PEKERJA MIGRAN DI CIREBON 

Perempuan pekerja migran Indonesia rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan bagi 
mereka salah satunya diupayakan lewat layanan terpadu yang responsif jender di Cirebon. 

Untuk pertama kalinya di Indonesia, layanan terpadu satu atap atau LTSA diintegrasikan dengan 
program Migrant Worker Resource Center di Kantor LTSA Cirebon, Jawa Barat. Pengurusan 
paspor, jaminan sosial, dan pencatatan sipil calon pe-kerja migran di sana diintegrasikan dengan 
layanan konsultasi prakerja, psikososial, bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran, hingga 
penyediaan informasi ke desa. 

Peluncuran layanan terpadu diresmikan pada Kamis (10/6/2021) dan dihadiri Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Hartono, Koordinator Migrant Worker 
Resource Center (MRC) Cirebon dan Lampung Timur Dina Nuriyati, serta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara daring. 

Layanan terpadu itu terealisasi atas kerja sama Uni Eropa, Organisasi Buruh Internasional (ILO), 
United Nations Women, Kemenaker, Pemkab Cirebon, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 
dan Women Crisis Center Mawar Balqis. Menurut rencana, layanan serupa juga diluncurkan di 
Kabupaten Blitar dan Tulungagung di Jawa Timur, serta di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 

Menurut Dina, perempuan pekerja migran rentan menjadi korban kekerasan berbasis jender. 
Kekerasan itu meliputi segala tindakan yang ditujukan kepada perempuan sehingga 
mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, termasuk ancaman terhadap 
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kebebasan. Rentannya posisi perempuan pekerja migran tampak, antara lain, dalam catatan 
SBMI pada 2019. Sebanyak 356 kasus atau 56 persen dari total 640 pengaduan pekerja migran 
merupakan perempuan. 

Sebagian besar perempuan pekerja migran bekerja di sektor domestik sebagai asisten rumah 
tangga. Sayangnya, lanjut Dina, pekerjaan tersebut masih dianggap ranah privat di banyak 
negara. Alasannya, mereka dipekerjakan di rumah, sedangkan rumah dianggap wilayah privasi. 
Akibatnya, rumah majikan nyaris tidak tersentuh oleh petugas. 

"Tidak ada inspeksi berkala, hingga akhirnya mereka rentan jadi korban kekerasan seksual dan 
juga tidak mendapatkan haknya," ungkap Dina, yang pernah menjadi pekerja migran Indonesia 
di Hong Kong selama empat tahun. 

Perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan berbasis jender sebagian baru diketahui 
jika mereka diam-diam melapor atau kabur dari rumah majikan. "Bahkan, tidak jarang mereka 
dituduh membunuh. Padahal, mereka hanya membela diri untuk menghindari pemerkosaan," 
kata Dina. 

Nenah Arsinah (38), pekerja migran asal Majalengka, Jabar, misalnya, terancam hukuman mati 
di Uni Emirat Arab karena dituduh membunuh dan berzina dengan sopir majikannya. Padahal, 
menurut penuturan keluarga, anak petani tersebut ditangkap polisi setelah menandatangani 
sebuah surat yang tidak ia mengerti dengan iming-iming diberikan uang. 

Turini (48), pekerja migran asal Cirebon, juga baru bisa pulang pada 2019 setelah dilarang keluar 
rumah oleh majikannya di Arab Saudi sejak 1998. Ia bebas setelah temannya melapor ke media 
sosial. Akibat kejadian itu, ia mengalami trauma karena harus memulai mengenal keluarganya 
sendiri, termasuk menikah ulang dengan suaminya. 

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dina mengingatkan agar calon pekerja migran 
menghindari pemberangkatan tanpa dokumen resmi. Mereka juga harus paham tempat melapor 
jika menjadi korban kekerasan. 

Sosialisasi ke desa 

Kehadiran LTSA yang terintegrasi dengan MRC, menurut dia, dibutuhkan karena petugas MRC 
langsung turun ke desa-desa. Selama ini, pemerintah daerah telah menyosialisasikan LTSA dan 
perlindungan terhadap pekerja migran kepada kepala desa. Namun, sosialisasi tidak optimal 
karena informasinya tidak sampai ke masyarakat langsung. 

"Buktinya, belum semua warga tahu apa itu LTSA Bahkan, yang ke LTSA itu calo, bukan calon 
pekerja migran. Mereka akhirnya dapat informasi yang tidak akurat dari calo," katanya. 

Sementara Hartono mengatakan, sosialisasi terkait hak-hak pekerja migran, sesuai Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah dilakukan 
terhadap 412 desa di Cirebon dalam beberapa tahun terakhir. 

"Kami sosialisasi langsung ke kuwunya (kepala desa). Akan tetapi, mungkin pemerintah desa 
belum paham," katanya. 

Padahal, lanjutnya, Cirebon merupakan daerah dengan jumlah penempatan pekerja migran 
terbanyak ketiga di Indonesia tahun lalu. Dari 2.803 pekerja migran, sebanyak 67 persen 
merupakan perempuan. Pihaknya juga mencatat 18 kasus pekerja migran bermasalah di Cirebon. 
Kasus itu, antara lain, hilang kontak, gaji belum dibayar, hingga menjadi korban kekerasan 
seksual. 
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Ida Fauziyah mengakui, berdasarkan penelitian ILO dan Kemenaker pada 2019, mayoritas 
perempuan pekerja migran mendapatkan informasi dari calo. 

"Ruang calo sangat luas memfasilitasi dalam setiap tahapan. Pekerja migran Indonesia juga tidak 
sepenuhnya memahami hak-hak ketenagakerjaan, proses, biaya, dan administrasinya," ujarnya. 

Ida berharap, integrasi LTSA dengan MRC dapat mengoptimalkan layanan dan perlindungan 
terhadap pekerja migran, termasuk responsif jender. "Kemenaker terus berupaya keras 
melindungi pekerja migran Indonesia, seperti mengalokasikan anggaran pelatihan tidak kurang 
dari 3.000 calon pekerja migran. Pemda juga bertugas melindungi mereka," katanya (IKI) 
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Judul MK Putuskan Uji Formil UU Cipta Kerja dalam 60 Hari 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis P-5 

Tanggal 2021-06-11 03:55:00 

Ukuran 358x67mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 85.920.000 

News Value Rp 257.760.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah meminta tambahan waktu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
menyusun keterangan terkait dengan uji formil Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta 
Kerja."Sesuai dengan yang diminta Mahkamah, kami mohon agar pemerintah diberi waktu satu 
minggu untuk penundaan sidang." ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto kepada Majelis Hakim MK dalam sidang lanjutan pengujian UU Cipta Kerja di Gedung 
MK. 

 

MK PUTUSKAN UJI FORMIL UU CIPTA KERJA DALAM 60 HARI 

PEMERINTAH meminta tambahan waktu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
menyusun keterangan terkait dengan uji formil Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. 

"Sesuai dengan yang diminta Mahkamah, kami mohon agar pemerintah diberi waktu satu minggu 
untuk penundaan sidang." ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
kepada Majelis Hakim MK dalam sidang lanjutan pengujian UU Cipta Kerja di Gedung MK. 

Jakarta, kemarin. Turut hadir Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. 

MK pun meminta pemerintah untuk melakukan konsolidasi sebelum menyampaikan keterangan. 
Pasalnya, MK memisahkan pengujian formil dan material UU Cipta Kerja. Selain itu, MK meminta 
pemerintah mengoordinasikan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan. 

"Masih dimungkinkan pihak pemerintah melakukan konsolidasi keterangan yang berhubungan 
dengan uji formil dan bukti-bukti dari rencana UU Cipta Kerja, tapi belum terkonsolidasikan 
dengan baik sehingga bukti belum dapat disahkan," ujar hakim konstitusi Arief Hidayat. 

Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk melakukan konsolidasi sebelum menyampaikan 
keterangan. 
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Hakim konstitusi Saldi Isra menambahkan, MK sengaja memisahkan agenda sidang uji formil 
dan materiel UU Cipta Kerja sebab MK terikat pada ketentuan aturan perundangan bahwa uji 
formil akan diputus 60 hari kerja sejak permohonan diajukan. Sidang yang digelar Kamis (10/6), 
ujar Saldi, hanya membahas soal keterpenuhan UU Cipta Kerja. 

"Uji formil akan diputus paling lama 60 hari kerja terhitung dari sidang hari ini. Sidang bisa 
dilaksanakan setiap pekan untuk permohonan uji formil," ucap dia. 

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan sidang agenda keterangan DPR RI 
dan kuasa pemerintah ditunda hingga Kamis (17/6) pukul 09.00 WIB. 

Permohonan uji materiel UU Cipta Kerja dimohonkan antara lain dalam Perkara Nomor 91 oleh 
warga negara Indonesia atas nama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin 
Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito, Perkara Nomor 6 oleh Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia, dan Perkara Nomor 107 oleh Serikat Petani Indonesia (SPI),Yayasan Bina Desa 
Sadajiwa (Bina Desa), dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). (Ind/P-5) 
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Judul MK Prioritaskan Uji Formil UU Ciptaker 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Bay 

Tanggal 2021-06-11 03:40:00 

Ukuran 249x219mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 184.260.000 

News Value Rp 921.300.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan objek gugatan Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam format baru, MK akan menangani objek formil secara terpisah 
dari objek gugatan materiilnya. Hal itu ditegaskan dalam sidang lanjutan gugatan UU Ciptaker di 
gedung MK, Jakarta, kemarin (10/6). "Mahkamah (baca: MK, Red) sudah memutuskan untuk 
memisahkan antara uji formil dan uji materiil," ujar hakim M K Saldi Isra. 

 

MK PRIORITASKAN UJI FORMIL UU CIPTAKER 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan objek gugatan Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam format baru, MK akan menangani objek formil secara terpisah 
dari objek gugatan materiilnya. Hal itu ditegaskan dalam sidang lanjutan gugatan UU Ciptaker di 
gedung MK, Jakarta, kemarin (10/6). "Mahkamah (baca: MK, Red) sudah memutuskan untuk 
memisahkan antara uji formil dan uji materiil," ujar hakim M K Saldi Isra. 

Pemisahan, jelas Saldi, dilakukan agar penanganan perkara formil bisa lebih fokus dan selesai. 
Sebagaimana putusan dalam pengujian UU KP K bulan lalu, MK membuat yurisprudensi baru 
dengan menetapkan batas waktu penanganan gugatan formil. 

"Jadi, 60 hari kerja dari sekarang paling lama uji formil akan diputus oleh mahkamah," imbuh 
dia. Sebelumnya tidak ada ketentuan terkait hal itu. Imbasnya, gugatan uji formil bisa 
berlangsung lama. 

Sementara itu, dalam persidangan gugatan uji materi UU Ciptaker kemarin, sejatinya MK akan 
mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Namun, akibat adanya perubahan tersebut, 
pemerintah memilih menunda menyampaikan keterangan. Sementara DPR absen dalam 
persidangan. 

"Materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait dengan uji formil dan 
uji materiil," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan 
alasan penundaan. "Kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah diberi waktu satu minggu 
untuk penundaan sidang," ujar ketua umum Partai Golkar itu. 
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Airlangga menekankan, pemerintah sangat serius dalam menghadapi gugatan UU Ciptaker 
Kaienaitu, untuk menghadapi gugatan ini, pemerintah mengutus sembilan menteri beserta 40 
pejabat lintas kementerian. Selain Airlangga, pemerintah juga mengutus Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM 

Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimuljono. 

Ketua MK Anwar Usman mengapresiasi keseriusan pemerintah. Dia menilai hal itu tidak pernah 
terjadi sebelumnya. Biasanya kuasa presiden hanya sebatas pejabat eselon I atau eselon II.  
"Mungkin baru pertama kali dalam sejarah MK," katanya. MK mengabulkan permintaan 
pemerintah sehingga sidang akan digelar lagi pada Kamis (17/6). 

Untuk diketahui, ada tujuh permohonan yang mempersoalkan aspek formil pembentukan UU 
Ciptaker. Mereka menilai UU tersebut dirumuskan dengan melanggar berbagai ketentuan. 
Prosesnya juga minim partisipasi publik. Hal itu dinilai tidak sah. (far/c9/bay) 
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Judul Susun Raperda tentang PMI 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Raperda Tentang PMI 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis ris 

Tanggal 2021-06-11 03:40:00 

Ukuran 276x93mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 102.120.000 

News Value Rp 510.600.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

DPRD Jatim tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pekerja migran 
Indonesia (PMI) dan keluarga. Saat ini draf regulasi anyar tersebut sudah masuk tahap 
pembahasan. Dalam raperda itu, ada sejumlah regulasi baru seputar perlindungan terhadap para 
PMI. Termasuk fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi para pahlawan devisa itu. 

 

SUSUN RAPERDA TENTANG PMI 

DPRD Jatim tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pekerja migran 
Indonesia (PMI) dan keluarga. Saat ini draf regulasi anyar tersebut sudah masuk tahap 
pembahasan. Dalam raperda itu, ada sejumlah regulasi baru seputar perlindungan terhadap para 
PMI. Termasuk fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi para pahlawan devisa itu. 

"Lewat raperda ini, pemprov tak hanya melindungi saat PMI berangkat dan pulang, tapi juga 
saat bekerja," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih kemarin (10/6). 

Lewat reparda tersebut, peran pemerintah nanti lebih besar dalam mengurus calon PMI. 
Termasuk memberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan agar PMI siap bekerja. "Lembaga 
ini juga bertanggung jawab memberikan saran kepada calon PMI. Misalnya, memastikan kondisi 
keluarga PMI sebelum dia berangkat. Sebab, ini berpengaruh terhadap kinerja PMI saat di luar 
negeri," jelasnya. 

Selain itu, raperda tersebut bakal mengatur sejumlah kebijakan terkait perlindungan para PMI. 
Upaya perlindungan bagi PMI yang tengah bekerja sebenarnya sudah digulirkan Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa. Di antaranya, lewat rencana pendirian selter-selter di tempat PMI 
bekerja untuk tempat perlindungan, (elo/c7/ris) 

caption: 

DIBAHAS: Komisi E DPRD bersama perwakilan Disnakertrans Jatim menggelar rapat pembahasan 
rancangan draf raperda tentang PMI di gedung DPRD Jatim. 
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Judul Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker Pastikan 2.127 BLK Komunitas 
Akan Jadi Lembaga Pelatihan Profesional 

Nama Media rmol.id 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/11/491667/hadapi-bonus-demografi-
kemnaker-pastikan-2-127-blk-komunitas-akan-jadi-lembaga-pelatihan-
profesional 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-11 03:07:00 

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 terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Staf Khusus Menteri 
Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan tantangan 
ketenagakerjaan saat ini adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi 
virus corona baru (Covid-19). 

 

HADAPI BONUS DEMOGRAFI, KEMNAKER PASTIKAN 2.127 BLK KOMUNITAS AKAN 
JADI LEMBAGA PELATIHAN PROFESIONAL 

Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker Pastikan 2.127 BLK Komunitas Akan Jadi Lembaga Pelatihan 
Profesional  Laporan:  Angga Ulung Tranggana  Jumat, 11 Juni 2021, 02:24 WIB  Stafsus 
Menaker, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa/Ist  Kementerian Ketenagakerjaan terus 
mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu 
jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0 
dan dampak pandemi virus corona baru (Covid-19). 

Caswi berharap, BLK Komunitas menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah 
pengangguran di Indonesia. Dijelaskan Caswi, Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi 
dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung 
kemarin, telah menoreh makna penting. 

Selain menjadi momentum dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas, juga meneguhkan 
upaya menjadikan total 2.127 BLK menjadi lembaga pelatihan profesional. 

"Meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini 
mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," papar Stafsus 
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Menaker dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di 
Tasikmalaya, Kamis (10/6). 

Dalam pandangan Caswi, kemandirian BLK Komunitas ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas. 

Selain itu, indikasi lainnya adalah terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders. 
Ia juga mengatakan, indikasi lainnya diantaranya adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas 
dan 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," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Menurut Stafsus Menaker, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi 
dari berbagai pihak. BLK Komunitas 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 Komunitas 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 Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan 
kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK 
Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan 
alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," Ungkapnya. 

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan, yang hadir, yakni BLK Komunitas 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 kampung 
asalnya masing-masing. 

"Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan 
masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas 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 BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di 
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tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di 
tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, 
total 176 alumni di tahun 2020. 

Indonesia Ajak ASEAN-OSNET Cegah HIV-AIDS Di Tempat Kerja  Kemampuan dan keahlian 
dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri 
Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANATag:  KEMNAKER  BONUS DEMOGRAFI  
KETENAGAKERJAAN  BLK KOMUNITAS  . 
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Judul Pulang dari Brunei, Satu PMI Asal Magetan Positif Covid-19 

Nama Media beritajatim.com 

Newstrend PMI Positif COVID-19 

Halaman/URL https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/pulang-dari-brunei-satu-
pmi-asal-magetan-positif-covid-19/ 

Jurnalis Ade Mas Satrio Gunawan 

Tanggal 2021-06-11 00:31:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Magetan berlanjut. Dinas 
Kesehatan Kabupaten Magetan menemukan satu pekerja yang positif corona virus disease atau 
Covid-19. "Jadi memang betul pekerja migran yang pulang hari Senin (7/6/2021) positif dari 
hasil swab PCR keduanya," kata Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes 
Magetan dr. Rohmad Hidayat kepada beritajatim.com, Jumat (11/6/2021). 

 

PULANG DARI BRUNEI, SATU PMI ASAL MAGETAN POSITIF COVID-19 

Magetan  - Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Magetan berlanjut. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menemukan satu pekerja yang positif corona virus disease 
atau Covid-19. 

"Jadi memang betul pekerja migran yang pulang hari Senin (7/6/2021) positif dari hasil swab 
PCR keduanya," kata Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Magetan 
dr. Rohmad Hidayat kepada beritajatim.com, Jumat (11/6/2021). 

Dia menambahkan pekerja migran yang terpapar Covid-19 merupakan warga kecamatan 
Kartoharjo berusia 44 tahun. Dari riwayatnya pulang dari Brunei Darussalam, ketika pulang 
kondisinya memang sedang sakit. 

"Sesuai prosedur kepulangan pekerja migran yang pertama di swab di Surabaya dan hasilnya 
negatif sehingga dia diijinkan untuk pulang ke Magetan," jelasnya. 

Kemudian sesampainya di Magetan karena kondisinya sakit langsung dibawa ke RSUD Dr. 
Sayidiman dan dilakukan rawat inap disana. "Ketika kita ulang swab keduanya dan kebetulan 
hasilnya positif, saat ini pekerja migran tersebut di isolasi di ruang isolasi rumah sakit," ucapnya. 

Dia menuturkan, sesuai petunjuk Kementrian Kesehatan (Kemenkes), pihaknya telah mengirim 
sample ke Surabaya untuk mengetahui mutasi virus baru atau lama. 
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"Sample kita kirim ke ITD unair untuk dilakukan genome sequencing untuk mengetahui covid 
varian baru atau tidak," paparnya. 

Menurut data Disnaker Magetan, pekerja migran yang pulang kampung karena kontraknya tidak 
diperpanjang diperkirakan mencapai 755, hingga hari Jumat (11/6/2021) jumlah pekerja migran 
yang sudah pulang sebanyak 188 orang. 

(asg/ted). 
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Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Jenis-jenis kejuruan itu antara lain spa therapist, 
kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, dan animasi. 

 

KEJURUAN SPA THERAPIST JADI ANDALAN KEMNAKER DUKUNG PARIWISATA 

JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk 
mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Jenis-jenis kejuruan itu 
antara lain spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, dan animasi. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehingga peluang 
bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar. 

Baca juga:Ironis! Industri Hasil Tembakau Bukannya Dikasih Ruang Tapi Terus Dikebiri 

“Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan yang lainnya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (10/6/2021). 

Ida mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana 
meramu bahan-bahan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath hingga 
menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

“Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
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pelatihan para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya," jelasnya. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap eksis 
sepanjang masa. Sepanjang masyarakat tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap 
menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas. 

Baca juga:Kapal Perang KRI Diponegoro-365 Latihan Bersama RSS Tenacious 71 Singapura 

“Melalui BLK komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun 
diajarkan. Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, 
kimchi dan selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas,“ imbuh Ida. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
platting atau menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK Komunitas. 

 

 

 

 

  



 

32 
 

Judul BPJAMSOSTEK Lindungi Seluruh Tenaga Honorer Puskesmas di 
Pamekasan 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/bpjamsostek-lindungi-seluruh-tenaga-
honorer-puskesmas-di-pamekasan/ 

Jurnalis Danu Bhirawa 

Tanggal 2021-06-10 22:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Madura Pamekasan telah mensosialisasikan 
programnya ke para Kepala Puskesmas dan tenaga honorer seluruh Puskesmas wilayah 
Kabupaten Pamekasan, di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi 
selama dua hari dengan protokol kesehatan ketat ini, selain dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan 
Pamekasan, dr. Achmad Marzuki, juga diikuti para Kepala Puskesmas dan perwakilan tenaga 
honorer seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pamekasan. 

 

BPJAMSOSTEK LINDUNGI SELURUH TENAGA HONORER PUSKESMAS DI 
PAMEKASAN 

Madura, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Madura Pamekasan telah 
mensosialisasikan programnya ke para Kepala Puskesmas dan tenaga honorer seluruh 
Puskesmas wilayah Kabupaten Pamekasan, di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Pamekasan. 

Sosialisasi selama dua hari dengan protokol kesehatan ketat ini, selain dihadiri Plt Kepala Dinas 
Kesehatan Pamekasan, dr. Achmad Marzuki, juga diikuti para Kepala Puskesmas dan perwakilan 
tenaga honorer seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pamekasan. 

Selain sosialisasi program, bersamaan itu disampaikan pula terkait kerjasama antara BPJS 
Ketenagakerjaan dengan masing-masing Puskesmas sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja 
(PLKK). 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, Vinca Meitasari, mengatakan, sosialisasi program 
ini dilakukan untuk mengakuisisi seluruh tenaga honorer di semua Puskesmas se-Kabupaten 
Pamekasan. 

Menurut dia, para tenaga honorer tersebut memang wajib mendapatkan perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan minimal 2 program BPJAMSOSTEK, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM). 
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Selain itu, hal tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Lingkup Pemerintahan Kabupaten 
Pamekasan. 

Ditegaskannya, terkait pelaksanaan perlindungan untuk tenaga Non ASN ini merupakan 
tanggung jawab dan kewajiban kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai regulasi 
tersebut. 

Dalam sosialisasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura Pamekasan, DB Indra Fitriawan, 
mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK adalah badan hukum publik yang 
mendapat amanat undang-undang untuk menyelenggarakan Program JKK, JKM, Jaminan Hari 
Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Dengan mengikuti dua program utama, JKK dan JKM, yang iurannya hanya Rp 16.800,- per 
bulan, manfaat yang didapat peserta di antaranya, jika peserta mengalami musibah kecelakaan 
kerja seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis sampai sembuh ditanggung sepenuhnya 
oleh BPJAMSOSTEK," terang Indra Fitriawan. 

"Jika kecelakaan kerja itu mengakibatkan meninggal dunia, santunan untuk ahli warisnya 48 x 
upah atau minimal Rp 48 juta. Dan jika meninggal dunia biasa, santunan untuk ahli warisnya Rp 
42 juta," lanjut dia. 

Tidak hanya itu, jika peserta meninggal dunia, dua ahli waris atau anak peserta bisa 
mendapatkan beasiswa dari TK sampai Perguruan Tinggi yang totalnya akan mencapai Rp 174 
juta. 

Dia berharap dengan manfaat yang cukup besar ini seluruh tenaga honorer di semua Puskesmas 
se-Kabupaten Pamekasan segera terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. 

[geh]. 
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Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai pelatihan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. Jenis kejuruan 
yang terus dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing di antara lain adalah terapis 
spa, memasak, pembuatan konten film dan Youtube, barista, animasi dan banyak lainnya. 

 

BELAJAR JADI BARISTA HINGGA PELATIHAN SPA DI BLK KOMUNITAS 

Jakarta - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan 
membuka berbagai pelatihan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. 

Jenis kejuruan yang terus dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing di antara lain 
adalah terapis spa, memasak, pembuatan konten film dan Youtube, barista, animasi dan banyak 
lainnya. 

Salah satu kejuruan baru yang akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah terapis spa. 

Salah satu metode penyembuhan tradisional ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam 
negeri, luar negeri maupun wira usaha, sehingga peluang bagi lulusannya untuk bekerja menjadi 
lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan 
Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, 
Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll, Kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Kamis (10/6). 

Ida mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, siswa akan diajarkan cara meramu 
bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath hingga 
menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 



 

35 
 

pelatihan para siswa akan menerima sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
penempatan kerja, kata Menaker Ida. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa, yang merupakan salah 
satu sektor abadi. Di jurusan ini, peserta pelatihan belajar membuat kue tradisional, cake, pastry, 
hingga cara platting atau menghidangkan makanan dengan cantik. 

"Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan 
selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," kata Menaker Ida. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan, para siswa akan menerima 
sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatkan kerjanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi. Berbagai jenis vokasi tersebut antara lain 
terapis spa, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi, dan lain-lain. 

 

MAU BELAJAR JADI TERAPIS SPA-YOUTUBER? CEK CARANYA DI SINI 

Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi. Berbagai jenis vokasi tersebut antara lain 
terapis spa, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi, dan lain-lain. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan terapis spa. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha. Sehingga peluang 
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bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Jakarta, Kamis (10/6), dikutip 
dari keterangan tertulis Kemnaker. 

Ida menjelaskan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana 
meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath, 
hingga menyambut tamu, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
pelatihan, para siswa akan menerima sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatkan kerjanya," kata Menaker Ida. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap eksis 
sepanjang masa. Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan 
sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas "Melalui BLK 
Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau 
belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera 
manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," kata Menaker Ida. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik juga bisa dipelajari di BLK 
Komunitas. 
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negative - ADEDY (serikat sektor publik) Ini tidak akan berlalu 

negative - Syriza (Partai sayap kiri) Mereka tidak akan membawa kita kembali ke abad ke-19 

 

Ringkasan 

Para pekerja di Yunani memulai aksi mogok kerja selama satu hari pada Kamis untuk melakukan 
protes terhadap rencana pemerintah merombak peraturan ketenagakerjaan yang dianggap akan 
menggerogoti hak-hak pekerja dan membiarkan perusahaan-perusahaan memberlakukan jam 
kerja yang lebih panjang melalui jalur yang tak resmi. Pemogokan oleh serikat pekerja sektor 
swasta dan publik terbesar di negara itu membuat transportasi umum terhenti dan kapal-kapal 
feri terus terparkir di pelabuhan. Beberapa aksi unjuk rasa direncanakan untuk digelar di pusat 
kota Athena pada Kamis. 

 

PARA PEKERJA YUNANI MOGOK KERJA TOLAK PEROMBAKAN UU 
KETENAGAKERJAAN 

Para pekerja di Yunani memulai aksi mogok kerja selama satu hari pada Kamis untuk 
melakukan protes terhadap rencana pemerintah merombak peraturan ketenagakerjaan yang 
dianggap akan menggerogoti hak-hak pekerja dan membiarkan perusahaan-perusahaan 
memberlakukan jam kerja yang lebih panjang melalui jalur yang tak resmi. 

Pemogokan oleh serikat pekerja sektor swasta dan publik terbesar di negara itu membuat 
transportasi umum terhenti dan kapal-kapal feri terus terparkir di pelabuhan. Beberapa aksi 
unjuk rasa direncanakan untuk digelar di pusat kota Athena pada Kamis. 

"Ini tidak akan berlalu," kata serikat sektor publik ADEDY. 
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Dalam pengumuman rencana undang-undang bulan lalu, pemerintahan konservatif Perdana 
Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa upaya itu akan memodernisasi undang-undang 
"kuno" yang berasal dari beberapa dekade lalu di masa prainternet, di mana sebagaian besar 
pekerja masuk ke kantor dan pabrik mereka pada jam yang sama yang telah ditentukan. 

Pemerintahan mengatakan bahwa perubahan itu akan menawarkan lebih banyak fleksibilitas 
kepada lebih banyak pekerja untuk menentukan jadwal mereka sendiri dan membantu mengatasi 
eksploitasi, lembur yang tidak berbayar, dan pekerjaan yang tidak diumumkan yang telah 
mendorong ekonomi abu-abu yang besar dan tak dikenai pajak. 

Bagian yang paling kontroversial dari RUU yang diperkirakan akan diputuskan pekan depan itu, 
adalah di mana para pekerja dapat bekerja hingga 10 jam pada satu hari dan lebih sedikit waktu 
di hari lain, yang dikhawatirkan serikat pekerja akan memungkinkan pengusaha untuk memaksa 
pekerja menerima jam kerja yang lebih lama. 

RUU itu juga akan memberikan para pekerja hak untuk memutuskan hubungan di luar jam kantor 
dan memperkenalkan "kartu kerja digital" untuk memantau jam kerja karyawan dalam waktu 
sebenarnya, dan meningkatkan waktu lembur legal menjadi 150 jam dalam setahun. 

Para kritikus mengatakan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan hari kerja 
selama delapan jam menjadi 10 jam dan membatalkan lima hari kerja dalam sepekan dan 
perjanjian perundingan bersama, serta mempersulit keadaan untuk melakukan pemogokan. 

Partai sayap kiri Syriza mengatakan RUU itu adalah "keburukan" dan meminta pemerintah untuk 
menariknya kembali. 

"Mereka tidak akan membawa kita kembali ke abad ke-19," kata Syriza. 

Sumber: Reuters. 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang 
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) 
kepada kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanaan program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh Pemerintah. 

 

BPJAMSOSTEK PURWOKERTO SERAHKAN 77 SURAT KUASA KHUSUS KEPADA 
KEJAKSAAN 

Banyumas - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 
Cabang Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyerahkan surat kuasa khusus 
(SKK) kepada kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanaan 
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh Pemerintah. 

"Hari ini (10/6), kami serahkan SKK ke kejaksaan dengan harapan bisa ditindaklanjuti kepatuhan 
perusahaan. Harapannya, perusahaan patuh dan tenaga kerja bisa terlindungi dengan program 
BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program wajib dari pemerintah," kata Kepala 
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto Agus Widiyanto di Baturraden, Kabupaten Banyumas, 
Kamis. 

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya menyerahkan 25 SKK kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto, 10 
SKK kepada Kejaksaan Negeri Banyumas, 21 SKK kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga, dan 21 
SKK kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara. 

Dengan penyerahan SKK tersebut, dia berharap perusahaan-perusahaan yang nantinya dipanggil 
oleh kejaksaan bisa patuh dan mengikuti kembali program BPJAMSOSTEK. 

"Kami sebenarnya telah memberikan edukasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Kami 
juga sudah panggil dan surati tetapi mereka tidak patuh. Makanya, kami kerja sama dengan 
kejaksaan selaku jaksa pengacara negara untuk menindaklanjuti ini," katanya Untuk sementara, 
kata dia, hanya 77 perusahaan yang tidak patuh sehingga akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan 
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melalui SKK dari BPJAMSOSTEK Purwokerto. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, tidak 
menutup kemungkinan ada perusahaan lain yang bandel. 

"Nanti akan kami tindak lajuti lagi, kami review lagi, apakah yang sudah diserahkan ke kejaksaan 
berhasil (patuh) apa tidak," katanya. 

Saat ditanya mengenai kemungkinan ketidakpatuhan perusahaan tersebut karena dampak 
pandemi, Agus mengatakan bahwa hal itu baru bisa diketahui penyebabnya setelah dipanggil 
oleh kejaksaan. 

Menurut dia, perusahaan-perusahaan yang tidak patuh tersebut merupakan perusahaan yang 
telah lama berdiri sebelum terjadinya pandemi COVID-19. 

"Nanti setelah dipanggil oleh kejaksaan akan diketahui penyebab ketidakpatuhan perusahaan 
tersebut. Bisa jadi memang karena dampak pandemi atau sebab lain," katanya. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan mengatakan bahwa pihaknya 
menyambut baik penyerahan SKK tersebut karena hal itu berarti BPJAMSOSTEK memiliki 
kepercayaan institusional kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti surat kuasa khusus yang 
diserahkan. 

Menurut dia, bentuk ketidakpatuhan perusahaan tersebut bermacam-macam, misalnya jumlah 
tenaga kerjanya 10 orang tetapi yang dilaporkan ke BPJAMSOSTEK hanya lima orang. 

"Setelah menerima SKK ini, kami akan panggil perusahaan tersebut, nanti kami sosialisasikan 
terlebih dahulu aturannya. Kalau memang 20 dibilang 10, berarti ada manipulasi di situ, itu 'kan 
suatu yang tidak benar," katanya. 

Dengan sosialiasi tersebut, pihaknya akan paham dan mengetahui permasalahan yang dihadapi 
perusahaan. 
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Berbagai cara dilakukan untuk mempermudah warga khususnya pencari kerja untuk mencari 
lowongan pekerjaan. Misalnya dilakukan Pemkab Sukabumi yang meluncurkan aplikasi Silent 
Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center) atau Pusat Pelayanan 
Ketenagakerjaan Sukabumi yang Terintegrasi. Program ini sebagai salah satu program unggulan 
di 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang dilaunching Wakil Bupati Sukabumi 
Iyos Somantri di Hotel Pangrango Sukabumi, Kamis (10/6). 

 

SILENT CENTERBANTU PARA PENCARI KERJA DI SUKABUMI 

SUKABUMI -- Berbagai cara dilakukan untuk mempermudah warga khususnya pencari kerja 
untuk mencari lowongan pekerjaan. Misalnya dilakukan Pemkab Sukabumi yang meluncurkan 
aplikasi Silent Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center) atau Pusat 
Pelayanan Ketenagakerjaan Sukabumi yang Terintegrasi. 

Program ini sebagai salah satu program unggulan di 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi yang dilaunching Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri di Hotel Pangrango Sukabumi, 
Kamis (10/6). 

''Aplikasi Silent Center bertujuan untuk mempermudah para pencari kerja menemukan pekerjaan 
serta perusahaan yang membuka lowongan kerja di Sukabumi,'' ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman, Kamis. Harapannya sarana ini 
memfasilitasi antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pegawai. 

Menurut Dadang, nantinya dalam aplikasi akan disampaikan peluang kerja yang ada di 
Sukabumi. Sehingga akan dengan cepat mudah diketahui oleh warga. 

Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri menerangkan, pada saat ini pelayanan publik bergerak 
dengan sangat dinamis mengikuti perkembangan di era revolusi Industri 4.0. Di mana 
masyarakatnya sangat bergantung pada teknologi informasi. 
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"Kami ingin para pencari kerja bisa mendapatkan informasi kerja melalui link terintegrasi antara 
pengusaha dan instansi terkait melalui Silent Center ini,'' kata Iyos. Sehingga layanan tersebut 
bisa memudahkan para pencari kerja. 

Terkait era revolusi industri 4.0 ungkap Iyos, Pemkab Sukabumi dituntut bisa beradaptasi dengan 
segala perubahan. Harapannya pemerintah dapat memenuhi segala kebutuhan semua kalangan 
masyarakat. 

"Dalam era digitalisasi ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perkembangan 
mendasar dalam kehidupan manusia,'' imbuh Iyos. Semua kalangan dituntut untuk bekerja 
cerdas, efektif dan efisien sampai akhirnya mampu menghasilkan inovasi. 

Silent Centre, lanjut Iyos, adalah sebuah platform berbasis online sebagai bentuk upaya dalam 
menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomatisasi dan digitalisasi. 

Platform ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan dinas ketenagakerjaan dalam 
memberikan single servis serta mewujudkan core business. 

" Silent Centre juga akan meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi 
pengendalian ketenagakerjaan di wilayah Sukabumi,'' cetus Iyos. Seluruh layanan ini bisa 
terintegrasi dalam satu domain website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Layanan Silent Center sambung Iyos, memberikan manfaat optimal untuk mempermudah dan 
mempercepat pembangunan di Sukabumi. Terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan 
kesejahteraan masyarakat Sukabumi. 
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Jumlah pekerja perempuan pada sektor perkebunan di Sumatera Selatan tergolong tinggi. Hal 
ini mengakibatkan kekerasan menjadi ancaman bagi pekerja perempuan tersebut menjadi lebih 
rentan. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rafael Walangitan 
mengatakan jumlah pekerja perempuan di perkebunan bisa mencapai 2.000 orang. 

 

JUMLAH PEKERJA PEREMPUAN SEKTOR PERKEBUNAN TINGGI, RENTAN TERANCAM 
KEKERASAN 

SuaraSumsel.id - Jumlah pekerja perempuan pada sektor perkebunan di Sumatera Selatan 
tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan kekerasan menjadi ancaman bagi pekerja perempuan 
tersebut menjadi lebih rentan. 

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rafael Walangitan 
mengatakan jumlah pekerja perempuan di perkebunan bisa mencapai 2.000 orang. 

"Di antara pekerja di perkebunan kelapa sawit terdapat 2.000 pekerja wanita sehingga dinilai 
rentan. Karena itu, kami meresmikan Rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muba. Rumah ini diharapkan menjadi pengaduan, 
layanan dan rujukan akhir mereka," ujarnya saat di Palembang, Kamis (10/6/2021). 

Rumah perlindungan pekerja perempuan diharap menjadi akses perlindungan dan 
pendampingan bagi pekerja perempuan. Kabupaten MUBA menjadi daerah pertama dan 
percontohan di Sumsel yang sudah memiliki rumah perlindungan pekerja perempuan setelah 
sebelumnya telah dianggap kabupaten layak anak. 

Dalam menangani permasalahan perempuan dan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan pihak memiliki peran sebatas 
koordinasi, sinkronisai dan rujukan akhir. 
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"Kami tidak bisa menjad satu-satunya tempat bernaung, tidak semua bisa kami selesaikan kami 
berbicara dengan lembaga terkait yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut,"ungkapnya. 

Bintang juga mendorong agar anak dan perempuan agar tidak khawatir melaporkan kejadian 
kekerasan yang terjadi menimpa dirinya atau orang sekitarnya. 

Kontributor: Fitria. 
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positive - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Penanggulangan pandemi ini juga didukung APO 
dalam penguatan kemampuan digital National Productivity Organization (NPOs). Kemampuan 
digital ini untuk mendukung program berbasis digital (virtual) dalam rangka peningkatan 
produktivitas di seluruh negara APO 

neutral - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, 
AKP Mochtan, dengan persetujuan semua negara anggota APO 

neutral - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Program ini merupakan dukungan APO terhadap 
kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan yang semakin meningkat 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di seluruh dunia menyebabkan mayoritas negara anggota 
Asian Productivity Organization (APO) mengalami situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini. Untuk 
mengatasinya, sejak 2020, APO memiliki program dalam membantu pekerja dan dunia usaha 
khususnya UMKM dengan kemampuan digital untuk bertahan dan bangkit dari pandemi. Direktur 
Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
yang juga Acting Director APO for Indonesia, Ghazmahadi, mengatakan bahwa Indonesia telah 
ikut memanfaatkan program APO ini untuk membantu pemulihan UMKM dan sektor kritis lainnya 
di Indonesia. 

 

KEMAMPUAN DIGITAL BANGKITKAN UMKM DARI PANDEMI 

JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di seluruh dunia menyebabkan mayoritas 
negara anggota Asian Productivity Organization (APO) mengalami situasi sulit akibat pandemi 
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Covid-19 ini. Untuk mengatasinya, sejak 2020, APO memiliki program dalam membantu pekerja 
dan dunia usaha khususnya UMKM dengan kemampuan digital untuk bertahan dan bangkit dari 
pandemi. 

Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) yang juga Acting Director APO for Indonesia, Ghazmahadi, mengatakan bahwa 
Indonesia telah ikut memanfaatkan program APO ini untuk membantu pemulihan UMKM dan 
sektor kritis lainnya di Indonesia. 

"Penanggulangan pandemi ini juga didukung APO dalam penguatan kemampuan digital National 
Productivity Organization (NPOs). Kemampuan digital ini untuk mendukung program berbasis 
digital (virtual) dalam rangka peningkatan produktivitas di seluruh negara APO," kata 
Ghazmadhadi dalam keterangannya, Kamis (10/6). 

Hal ini juga ia sampaikan pada kesempatan Governing Body Meeting (GBM) seluruh anggota 
APO pada Rabu (9/6) secara virtual. Menurut dia, APO akan tetap melakukan monitoring dan 
pendampingan dalam pelaksanaan program ini. 

Lebih lanjut, program ini akan di perpanjang yakni dari semula sampai 1 Desember 2021, kini 
menjadi 1 Juli 2022. Hal itu seusai adanya persetujuan dari semua negara anggota APO. "Itu 
telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, AKP Mochtan, dengan persetujuan semua 
negara anggota APO," ucapnya. 

Selain itu, pada sesi pertemuan pimpinan tertinggi dari 20 negara anggota APO ke-63, disepakati 
komitmen untuk pelaksanaan Green Productivity 2.0 di seluruh negara anggota APO. Green 
Productivity 2.0 merupakan update dan rebrand konsep Green Productivity. Program penerapan 
Green Productivity yang akan diimplementasikan di seluruh negara anggota APO ini merupakan 
pendanaan pemerintah Jepang melalui Special Cash Grant. 

"Program ini merupakan dukungan APO terhadap kepedulian terhadap keberlangsungan 
lingkungan yang semakin meningkat," katanya. 

Menurut Ghazmadhadi kesepakatan pelaksanaan Green Productivity 2.0 tersebut dicapai setelah 
anggota APO menyampaikan proposal dalam teleconference GBM APO yang dipimpin Sekjen 
APO, AKP Mochtan (Indonesia) dan pimpinan sidang APO, Zakia Sultana (Secretary Ministry of 
Industries Vietnam) pada Senin (7/6) lalu. 

GMB (Governing Body Meeting) yang berlangsung selama dua hari (8-9/6/2021) ini diikuti 
perwakilan APO dari 20 negara secara virtual. Ke-20 negara yang mengikuti zoom GBM selama 
4 jam tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Vietnam, Srilangka, Singapura, Thailand, Kamboja, 
Mongolia, Bangladesh, Jepang, Turki, Malaysia, Fiji, India, RRT, Nepal, Republik Korea, Pakistan, 
Laos, dan Iran. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan para siswa akan menerima, 
sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
berkompeten dan berdaya saing. Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, 
pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi dan lain-lain. 
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SIAP-SIAP! PELATIHAN SPA THERAPIST, YOUTUBER SAMPAI PELATIHAN KULINER 
KINI HADIR DI BLK KOMUNITAS 

Jakarta - Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkompeten dan berdaya saing. 

Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-
masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, 
animasi dan lain-lain. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehungga peluang 
bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Kamis 
(10/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan 
bagaimana meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, 
creambath hingga menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
pelatihan para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya," kata Menaker Ida. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap exist 
sepanjang masa. Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan 
sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas "Melalui BLK 
Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau 
belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera 
manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," kata Menaker Ida. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK 
Komunitas. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bakal membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang 
menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing di Balai 
Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas. 

 

SIAP-SIAP! PELATIHAN SPA THERAPIST, YOUTUBER, HINGGA KULINER KINI 
HADIR DI BLK KOMUNITAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bakal membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan 
vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing 
di Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai jenis kejuruan akan terus 
dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, di antaranya ialah spa 
therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi dll Salah satu jenis 
kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata ialah 
kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar 
tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehungga peluang bagi lulusannya 
untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, 
Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll," kata Ida, di Jakarta pada Kamis (10/6). 

Ida mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana 
meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath 
hingga menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
pelatihan para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya, kata Ida. 
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Selain itu, Politikus PKB itu mengatakan ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri 
jasa yang akan tetap exist sepanjang masa. 

Menurutnya, sepanjang manusia butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan 
sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas "Melalui BLK 
Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau 
belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera 
manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas, " kata Menaker Ida. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK 
Komunitas. 

(jpnn). 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah, dan lain-lain 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan para siswa akan menerima, 
sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatkan kerjanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera mancanegara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
berkompeten dan berdaya saing. Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, di antaranya adalah spa therapist, kuliner, 
pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi. 
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PELATIHAN SPA THERAPIST, YOUTUBER SAMPAI KULINER KINI HADIR DI BLK 
KOMUNITAS 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
berkompeten dan berdaya saing. 

Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-
masing, di antaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, 
animasi. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehungga peluang 
bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah, dan lain-lain," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Kamis 
(10/6). 

Menaker Ida mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan 
bagaimana meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, 
creambath hingga menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

(c)2021 "Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan 
memanfaatkan rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti 
setelah lulus pelatihan para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan 
didampingi untuk menempatkan kerjanya," kata Menaker Ida. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap exist 
sepanjang masa. Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan 
sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas " Melalui BLK 
Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau 
belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera 
mancanegara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," kata Menaker Ida. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK 
Komunitas. 

[hhw]. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan para siswa akan menerima, 
sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka 
berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
berkompeten dan berdaya saing. Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, 
pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi dan lain sebagainya. 
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SIAP-SIAP! PELATIHAN SPA THERAPIST, YOUTUBER SAMPAI PELATIHAN KULINER 
HADIR DI BLK KOMUNITAS 

JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan 
membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkompeten dan berdaya saing. 

Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-
masing, diantaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, 
animasi dan lain sebagainya. 

Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan kemnaker dalam mendukung sektor 
pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat 
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri maupun wira usaha. Sehingga peluang 
bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Kamis 
(10/6/2021). 

Lebih lanjut Ia mengatakan dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan 
bagaimana meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, 
creambath hingga menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus 
pelatihan para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya,"ujarnya. 

Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap exist 
sepanjang masa. Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan 
sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas "Melalui BLK 
Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau 
belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera 
manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," ucapnya. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik, juga bisa dipelajari di BLK 
Komunitas. (CM) (srf). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lainnya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang 
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan 
Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Setelah lulus pelatihan, para siswa akan menerima, sertifikat 
yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka 
usaha kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di 
BLK komunitas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, maka 
keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan 
internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara 
lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berkomitmen untuk terus mengembangkan 
berbagai jenis kejuruan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Pengembangan akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, diantaranya spa therapist, 
kuliner, pembuatan konten film dan Youtuber, barista, animasi dan lainnya. "Sejumlah BLK 
Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan dibangun 
khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja 
sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan lainnya," kata Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (10/6/2021). 
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KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN SPA THERAPIST DAN YOUTUBER DI BLK 
KOMUNITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berkomitmen untuk terus mengembangkan 
berbagai jenis kejuruan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Pengembangan akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, diantaranya spa therapist, 
kuliner, pembuatan konten film dan Youtuber, barista, animasi dan lainnya. 

"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan lainnya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (10/6/2021). 

BLK Komunitas sendiri dibangun oleh Kemnaker dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi 
andalan Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan spa therapist. 

Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, 
luar negeri maupun wira usaha, sehingga peluang bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih 
besar Ida mengatakan, dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas, para siswa akan diajarkan 
meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath 
hingga menyambut tamu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. 

"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan 
rempah-rempah dan bahan.jamu-jamuan Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Setelah lulus 
pelatihan, para siswa akan menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk 
menempatan kerjanya," kata Ida. 

Selain itu ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap exist 
sepanjang masa. 

"Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan 
ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas," tambahnya. 

"Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, maka keahlian-keahlian membuat beraneka masakan 
pun diajarkan. Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, 
kimchi dan selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," kata Menaker. 

Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake, pastry, hingga 
platting atau menghidangkan makanan dengan cantik. 
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Narasumber 

positive - Ghazmahadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas) 
Penanggulangan pandemi ini juga didukung APO dalam penguatan kemampuan digital National 
Productivity Organization (NPOs). Kemampuan digital ini untuk mendukung program berbasis 
digital (virtual) dalam rangka peningkatan produktivitas di seluruh negara APO 

neutral - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas) Itu telah 
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, AKP Mochtan, dengan persetujuan semua negara 
anggota APO 

 

Ringkasan 

Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas yang juga Acting Director APO for 
Indonesia, Ghazmahadi (kanan)/Ist Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di seluruh dunia 
menyebabkan mayoritas negara anggota Asian Productivity Organization (APO) mengalami 
situasi sulit. Untuk mengatasinya, sejak 2020, APO memiliki program dalam membantu dunia 
usaha dan sektor kritis lainnya, agar mampu bertahan dan keluar dari kesulitan akibat pandami. 
Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas yang juga Acting Director APO for 
Indonesia, Ghazmahadi, mengatakan bahwa Indonesia telah ikut memanfaatkan program APO 
ini untuk membantu pemulihan UMKM dan sektor kritis lainnya di Indonesia. 

 

APO KOMITMEN BANTU PEMULIHAN UMKM DAN SEKTOR LAIN TERDAMPAK COVID 

APO Komitmen Bantu Pemulihan UMKM Dan Sektor Lain Terdampak Covid Laporan: Raiza Andini 
Kamis, 10 Juni 2021, 18:11 WIB Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas 
yang juga Acting Director APO for Indonesia, Ghazmahadi (kanan)/Ist Pandemi Covid-19 yang 
masih terjadi di seluruh dunia menyebabkan mayoritas negara anggota Asian Productivity 
Organization (APO) mengalami situasi sulit. Untuk mengatasinya, sejak 2020, APO memiliki 
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program dalam membantu dunia usaha dan sektor kritis lainnya, agar mampu bertahan dan 
keluar dari kesulitan akibat pandami. 

Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas yang juga Acting Director APO for 
Indonesia, Ghazmahadi, mengatakan bahwa Indonesia telah ikut memanfaatkan program APO 
ini untuk membantu pemulihan UMKM dan sektor kritis lainnya di Indonesia. 

"Penanggulangan pandemi ini juga didukung APO dalam penguatan kemampuan digital National 
Productivity Organization (NPOs). Kemampuan digital ini untuk mendukung program berbasis 
digital (virtual) dalam rangka peningkatan produktivitas di seluruh negara APO," kata 
Ghazmadhadi pada Governing Body Meeting (GBM) seluruh anggota APO secara virtual, Rabu 
(9/6). 

Menurutnya, APO akan tetap melakukan monitoring dan pendampingan dalam pelaksanaan 
program ini. Lebih lanjut, program ini akan diperpanjang yakni dari semula sampai 1 Desember 
2021, kini menjadi 1 Juli 2022. Hal itu seusai adanya persetujuan dari semua negara anggota 
APO. 

"Itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, AKP Mochtan, dengan persetujuan semua 
negara anggota APO," ucapnya. 

Selain itu, pada sesi pertemuan pimpinan tertinggi dari 20 negara anggota APO ke-63, disepakati 
komitmen untuk pelaksanaan Green Productivity 2.0 di seluruh negara anggota APO. 

Green Productivity 2.0 merupakan update dan rebrand konsep Green Productivity. Program 
penerapan Green Productivity yang akan diimplementasikan di seluruh negara anggota APO ini 
merupakan pendanaan pemerintah Jepang melalui Special Cash Grant. Program ini merupakan 
dukungan APO terhadap kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan yang semakin 
meningkat. 

Menaker RI Minta Dukungan ILO Tangani Dampak Pandemi Sektor Ketenagakerjaan 
Menurutnya, kesepakatan pelaksanaan Green Productivity 2.0 tersebut dicapai setelah anggota 
APO menyampaikan proposal dalam teleconference GBM APO yang dipimpin Sekjen APO, AKP 
Mochtan (Indonesia) dan pimpinan sidang APO, Zakia Sultana (Secretary Ministry of Industries 
Vietnam), Senin (7/6). 

GMB yang berlangsung selama dua hari Selasa-Rabu (8-9/6) diikuti perwakilan APO dari 20 
negara secara virtual. Ke-20 negara yang mengikuti zoom GBM selama 4 jam tersebut, yakni 
Indonesia, Filipina, Vietnam, Srilangka, Singapura, Thailand, Kamboja, Mongolia, Bangladesh, 
Jepang, Turki, Malaysia, Fiji, India, RRT, Nepal, Republik Korea, Pakistan, Laos, dan Iran. 

EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: KEMNAKER UMKM PANDEMI OPO. 
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Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 
tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat 
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan 
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan di Plaza BPJAMSOSTEK. 

 

AUDIT BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 NYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT DAN 
HASIL INVESTASI POSITIF 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 
yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut 
BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik. 

Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang 
secara resmi diumumkan di Plaza BPJAMSOSTEK. 

Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK. 

Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun 
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). 

Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai 
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. 

Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari 
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. 

Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri, memberikan apresiasi kepada 
manajemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian Laporan Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari 
tahun-tahun sebelumnya. 
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"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan 
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK 
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri dalam 
keterangan resmi yang diterima Tribun. 

Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari 
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%. 

Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99% selama 
6 bulan. 

Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020 juga dalam 
kondisi yang aman dan sehat. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara 
lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. 

Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi tumbuh 
sebesar 11,42% YoY. 

"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset 
sebesar Rp499,58 triliun", ujar Anggoro. 

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal 
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta 
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 
2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim 
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima. 

"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari 
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep. 

Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai 
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a., 
yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68% 
p.a. 

Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak 
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%. 

Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik 
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran 
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. 

Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat sebesar 22,64%. 

Anggoro mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan 
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa 
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-
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mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar 
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan 
hasil yang optimal", tutur Anggoro Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan 
perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada 
peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif. 

Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti 
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang 
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi 
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan. 

Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui 
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020 "Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada 
stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya 
sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang 
optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," kata Anggoro. 

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Agus Suprihadi mengatakan 
turut berbangga atas pencapaian tersebut, Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor 
akuntan yang independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan BPJAMSOSTEK 
telah dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

"hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 yang dinyatakan likuiditas sehat dan imbal 
hasil investasi yang baik ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan dana peserta. Pengelolaan dana BPJAMSOSTEK yang dilakukan secara transparan 
dan dengan penuh kehati -hatian berdasarkan prinsip - prinsip good governance tentu hal ini 
akan meningkatkan kepercayaan dari semua peserta BPJAMSOSTEK. Momentum ini menjadi 
semangat kami untuk terus bekerja menjalankan program perlindungan kepada masyarakat 
pekerja seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang," kata Agus. 
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep secara resmi telah mendaftarkan tenaga 
kerja Non ASN di lingkungan dinasnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan Cabang Sumenep, Rabu (9/6/2021). Pendaftaran 30 tenaga kerja Non ASN 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini ditandai dengan penyerahan tanda bukti 
kepesertaan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, Ihsan, kepada Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Achmad Masuni, di ruang kerjanya. 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMENEP DAFTARKAN TENAGA NON ASN 
KE BPJAMSOSTEK 

Madura, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep secara resmi telah 
mendaftarkan tenaga kerja Non ASN di lingkungan dinasnya ke Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sumenep, Rabu (9/6/2021). 

Pendaftaran 30 tenaga kerja Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini ditandai 
dengan penyerahan tanda bukti kepesertaan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, 
Ihsan, kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Achmad Masuni, 
di ruang kerjanya. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura, Vinca Meitasari, mengatakan, perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini 
sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

"Selain itu juga sesuai Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Lingkup 
Pemerintahan Kabupaten Sumenep," katanya. 

Vinca mengatakan, pelaksanaan perlindungan untuk tenaga Non ASN ini merupakan tanggung 
jawab dan kewajiban Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai regulasi tersebut. 
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Vinca menyampaikan banyak terimakasih pada Bupati beserta seluruh jajaran Dinas Kabupaten 
Sumenep yang bersinergi dengan pihaknya dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden 
Nomor 2 tahun 2021, memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada para pegawai 
Non ASN. 

"Hampir seluruh OPD Kabupaten Sumenep telah mendaftarkan tenaga kerja Non ASN-nya ke 
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. Dia berharap capaian di Kabupaten Sumenep ini 
disusul di 3 kabupaten lain di Madura, yakni Bangkalan, Sampang dan Pamekasan," terangnya. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ihsan, menambahkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Sumenep merupakan OPD ke 26 dari 27 OPD yang tenaga kerja Non ASN-nya sudah 
terdaftar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

"Harapan kami agar OPD yang belum mendaftarkan tenaga Non ASN-nya segera 
mengikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Ihsan. 

[geh]. 
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PT PLN (Persero) menjawab tudingan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) terkait 
dugaan tidak membayar tunjangan hari raya ( THR ) 2021 sesuai aturan untuk tenaga kerja alih 
daya atau outsourcing. 

Meski mengaku telah mengikuti aturan, PT PLN melemparkan permasalahan tersebut kepada 
agen penyalur buruh outsourcing. 

 

DITUDING SEMENA-MENA SOAL THR OUTSOURCING, PLN: ITU RANAH VENDOR 

PT PLN (Persero) menjawab tudingan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) terkait 
dugaan tidak membayar tunjangan hari raya ( THR ) 2021 sesuai aturan untuk tenaga kerja alih 
daya atau outsourcing. 

Meski mengaku telah mengikuti aturan, PT PLN melemparkan permasalahan tersebut kepada 
agen penyalur buruh outsourcing. 

Vice President Hubungan Masyarakat PT PLN Persero Arsyadany G. Akmalaputri mengatakan 
persoalan upah buruh outsourcing itu masuk ke dalam urusan pekerja dan agen yang 
menaunginya. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," kata Arsyadanny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6/2021). 

Di luar itu, Arsyadany menjelaskan kalau PT PLN (Persero) mematuhi ketentuan yang berlaku 
sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan. Termasuk 
perihal pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga kerja, khususnya dalam hal 
pembayaran THR. 

Terkait dengan pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala 
kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 
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dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan nasib para buruh outsourcing yang 
diperlakukan semena-mena oleh PT PLN (Persero). 

Meskipun buruh outsourcing di bawah naungan agen penyalur, tetapi aturannya mengikuti 
keputusan peraturan direksi. 

Itu berdampak kepada salah satunya ialah soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang 
tidak sesuai dengan aturan. Sesuai dengan peraturan direksi, tunjangan kinerja dan tunjangan 
delta atau tetap itu diubah menjadi tunjangan tidak tetap. Sehingga buruh outsourcing hanya 
menerima gaji pokok saja tanpa ada pembayaran THR. 

Peraturan direksi tersebut dikeluarkan secara tiba-tiba menjelang hari Lebaran tanpa ada 
perundingan sebelumnya. 

"Tunjangan kinerja dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap sehingga tidak dibayarkan 
dalam komponen THR yang diterima tahun 2021 ini," tuturnya. 

Apa yang dilakukan direksi PLN tersebut dikatakan Said merugikan bagi buruh outsourcing di 
seluruh Indonesia. Sebab, peraturan direksi itu dibuat untuk buruh outsourcing tidak menjadi 
pegawai mereka. 

"Seharusnya perdir berlaku untuk perusahaan di mana direksi itu berada, bukan untuk 
outsourcing," ungkapnya. 

"Kalau memang peraturan direksi atau perdir terkait dengan kesejahteraan pekerja outsourcing 
itu adalah berlaku juga untuk karyawan outsourcing-nya kalau begitu dia adalah karyawan PLN, 
si outsourcing ini, tapi ini tidak.". 
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Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi 
seluruh tenaga honorer, utamanya yang rentan, melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut 
ditegaskan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy saat menerima Kepala Cabang BPJS 
Ketenegakerjaan di Pendopo Bupati pada Kamis (10/6). 

 

LINDUNGI TENAGA HONORER PEMDA LOTIM GANDENG BPJS KETENAGAKERJAAN 

Lombok Timur: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk memberikan 
perlindungan bagi seluruh tenaga honorer, utamanya yang rentan, melalui BPJS 
Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy saat 
menerima Kepala Cabang BPJS Ketenegakerjaan di Pendopo Bupati pada Kamis (10/6). 

" Kepada Kepala BKPSDM untuk mendorong seluruh OPD mendaftarkan tenaga honorernya 
sebagai peserta BPJS Ketenegakerjaan, seluruh OPD dapat membuat perjanjian kerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat," harapnya. 

Menurut Bupati BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang besar, yaitu memberikan 
perlindungan kepada para honorer dengan premi yang ringan, sementara manfaat yang 
diperoleh cukup besar. 

Pemda Lotim juga rencananya akan mengikutsertakan nelayan sebagai peserta BPJS 
Ketenagekerjaan mengingat profesi nelayan yang tidak kalah rentannya. Bupati meminta Kepala 
BPKAD yang turut hadir pada kesempatan tersebut, menghitung kebutuhan anggaran premi bagi 
nelayan. Upaya ini sebagai bentuk perlindungan dan upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur Akbar Ismail menyampaikan pihaknya telah 
membayarkan tak kurang dari Rp. 11 milyar kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 
berdomisili di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut Rp. 10 milyar dibayarkan untuk jaminan hari 
tua bagi 1400 orang peserta. 

" Dukungan dari Pemda Lombok Timur tentunya akan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat," tandasnya.YH. 
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan terjadi 
perbudakan modern (modern slavery) di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN 
terhadap pekerja alih daya ( outsourcing ). Hal ini lantaran berbagai kebijakan PLN tak membuat 
karyawan outsourcing sejahtera. Said memaparkan setidaknya ada empat hal yang membuktikan 
bahwa telah terjadi perbudakan modern di PLN. 

 

BURUH BONGKAR PERILAKU BURUK PLN KEPADA PEGAWAI OUTSOURCING 

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan terjadi 
perbudakan modern (modern slavery) di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN 
terhadap pekerja alih daya ( outsourcing ). Hal ini lantaran berbagai kebijakan PLN tak membuat 
karyawan outsourcing sejahtera. 

Said memaparkan setidaknya ada empat hal yang membuktikan bahwa telah terjadi perbudakan 
modern di PLN. 

Pertama, pekerjaan yang diberikan tumpang tindih. 

"Jadi campur aduk, seenak-enaknya. PLN ini seenak-enaknya. Dibiayai oleh pajak rakyat, tapi 
memperbudak rakyat," ucap Said dalam konferensi pers, Kamis (10/6). 

Kedua, buruh outsourcing bekerja di vendor (agen). Namun, mereka mendapatkan perintah 
kerja dari direksi PLN. 

"THR nya misalnya dibayar di bawah ketentuan menteri. Negara macam apa ini, PLN sudah 
kelewatan ini," imbuh Said. 

Ketiga, lembur atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Sementara, pekerja outsourcing 
seringkali menjadi garda terdepan jika ada kerusakan listrik di suatu daerah. 

"Negara macam apa ini. PLN sudah kelewatan ini," ucap Said. 
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Keempat, ada instruksi yang diberikan direksi PLN di luar kontrak yang diteken perusahaan 
dengan vendor. Artinya, PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor. 

"Jahanam sekali ini PLN," katanya. 

Kelima, pembayaran tunjangan hari raya (THR) tak sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 
tahun terakhir. Selain itu, Said mengklaim pembayaran THR oleh PLN juga tak sesuai dengan 
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan 
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

"THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik 
PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir 
10 tahun-15 tahun terakhir," kata Said. 

Untuk itu, Said mengatakan buruh outsourcing PLN mengancam mogok nasional dalam waktu 
dekat. Sebelum mogok, buruh outsourcing akan melakukan aksi nasional terlebih dahulu di 
kantor pusat PLN. 

Jika aksi nasional ini tak memberikan jalan keluar yang diharapkan pekerja outsourcing PLN, 
maka baru dilakukan mogok nasional. Aksi nasional rencananya akan dilakukan pertengahan 
bulan ini. 

Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan untuk PLN. 

Pertama, pecat direksi dan komisaris PLN. 

Kedua, cabut peraturan direksi (perdir) PLN terkait pembayaran THR 2021. Said meminta PLN 
kembali memasukkan kembali tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai komponen THR 
2021. 

Ketiga, kembalikan kesepakatan antara Kementerian BMN saat dinahkodai Dahlan Iskan dengan 
DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih 
dari lima tahun. 

Keempat, buat perjanjian kerja bersama antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status 
karyawan. Kelima, meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan 
outsourcing sesuai ketentuan. 

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya 
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal 
ini termasuk urusan THR kepada pegawai outsourcing. 

"Dalam hal pembayaran THR, PLN memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 
Perusahaan," ungkap Arsyadany dalam keterangan resmi, Kamis (10/6). 

Menurutnya, permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja. Artinya, hal ini bukan menjadi 
urusan PLN. 
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Narasumber 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Rangkaian perhelatan Rembuk 
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren 
Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya 
operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting 
untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga 
pelatihan yang mandiri dan profesional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Ini semua merupakan ikhtiar nyata 
Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan 
pemulihan ekonomi nasional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) 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 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT 
Pegadaian, dan PT Polytron 

positive - Muhammad Hanif Maimun (Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo) Alhamdulillah 
dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam 
membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. 
BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan 
bengkel di antaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerja samanya dalam bentuk magang setelahnya 
mereka direkrut sebagai karyawan 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai 
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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 
ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 
Acara ini berlangsung selama tiga hari (7-9 Juni 2021) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

HADAPI BONUS DEMOGRAFI, KEMNAKER PERKUAT BLK KOMUNITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai 
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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 ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 
Acara ini berlangsung selama tiga hari (7-9 Juni 2021) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK 
Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di 
samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 
2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang 
jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," papar 
Caswiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas. Kemudian terjalinnya kemitraan strategis 
dengan berbagai 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 sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Menurut Caswiyono, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari 
berbagai pihak. BLK Komunitas 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 Komunitas 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 Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan 
perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, 
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agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta 
menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," ungkapnya. 

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir yakni BLK Komunitas 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 kampung 
asalnya masing-masing. 

"Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren 
keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak 
perusahaan otomotif dan bengkel di antaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerja samanya dalam 
bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan," ungkap Kepala BLK Komunitas 
Ponpes Giri Kusumo, Muhammad Hanif Maimun. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di 
tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di 
tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, 
total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia 
industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerja sama dengan 
PT Astra dan Honda. 

 

 



 

73 
 

Judul Hadapi Bonus Demografi dengan Pelatihan Vokasi di BLK Komunitas 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/451790/77/hadapi-bonus-demografi-
dengan-pelatihan-vokasi-di-blk-komunitas-1623315987 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-10 17:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Rangkaian perhelatan Rembuk 
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren 
Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya 
operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting 
untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga 
pelatihan yang mandiri dan profesional 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Ini semua merupakan ikhtiar nyata 
Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan 
pemulihan ekonomi nasional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) 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 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT 
Pegadaian, dan PT Polytron 

positive - Muhamad Hanif (Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo) Alhamdulillah 
dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam 
membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan 
ketenagakerjaan 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 ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus 
Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas', yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di 
Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

HADAPI BONUS DEMOGRAFI DENGAN PELATIHAN VOKASI DI BLK KOMUNITAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. 
Tantangan ketenagakerjaan 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 ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas', 
yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK 
Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di 
samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 
2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang 
jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," 
ujarnya, Kamis (10/6/2021). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan 
berbagai 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," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Caswiyono mengatakan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi 
dari berbagai pihak. BLK Komunitas 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," ujarnya. 

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda 
Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus 
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dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan 
perluasan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. 

Hal itu agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta 
menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 
"Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," tuturnya. 

Salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas 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 kampung asalnya masing-
masing. 

"Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren 
keterampilan otomotif," kata Muhamad Hanif, Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri 
Kusumo. 

BLK Komunitas satu ini telah menandatangani MoU dengan banyak perusahaan otomotif dan 
bengkel, di antaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelah 
mereka direkrut sebagai karyawan. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri 
pada 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. 

Pada tahun pertama berdiri BLK Komunitas ini telah melatih dan memberikan sertifikat keahlian 
kepada sebanyak 80 orang. Tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 
peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. 

Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK 
Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerja sama dengan PT Astra dan Honda. CM (ars). 
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positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Rangkaian perhelatan Rembuk 
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta 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 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Ini semua merupakan ikhtiar nyata 
Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan 
pemulihan ekonomi nasional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) 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 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT 
Pegadaian, dan PT Polytron 

positive - Muhammad Hanif Maimun (Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo) Alhamdulillah 
dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam 
membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. 
BLK Komunitas 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 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai 
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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 
ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, 
yang berlangsung selama tiga hari (7 sampai 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

HADAPI BONUS DEMOGRAFI DENGAN PELATIHAN VOKASI DI BLK KOMUNITAS 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas 
sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 
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 ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, 
yang berlangsung selama tiga hari (7 sampai 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta 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," papar 
Stafsus Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (10/6/2021). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan 
berbagai 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," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Menurut Stafsus Menaker, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi 
dari berbagai pihak. BLK Komunitas 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 Komunitas 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 Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan 
perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, 
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agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta 
menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," ungkapnya. 

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan, yang hadir, yakni BLK Komunitas 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 kampung 
asalnya masing-masing. 

"Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren 
keterampilan otomotif. BLK Komunitas 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 BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di 
tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 
80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap 
tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun 
diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin 
kerjasama dengan PT Astra dan Honda. 
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positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan) Di 
samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 
2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang 
jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan) Ini 
semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan 
sumber daya manusia (SDM) dan pemulihan ekonomi nasional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan) BLK 
Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan 
pelatihan dengan dunia kerja dan usaha 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan) 
Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kami akan melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) 

positive - Muhammad Hanif Maimun (Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo) Alhamdulillah 
dan terima kasih kepada Kemenaker. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-MoU 
dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel, yaitu Bengkel Astra dan Honda 

 

Ringkasan 

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengembangkan dan 
memperkuat Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas demi menjawab tantangan ketenagakerjaan. 
Adapun tantangan ketenagakerjaan yang dimaksud tersebut meliputi bonus demografi, revolusi 
industri 4.0, dan dampak pandemi Covid-19. 
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KEMENAKER TERUS KEMBANGKAN BLK KOMUNITAS UNTUK HADAPI TANTANGAN 
KETENAGAKERJAAN 

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengembangkan dan 
memperkuat Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas demi menjawab tantangan ketenagakerjaan. 

Adapun tantangan ketenagakerjaan yang dimaksud tersebut meliputi bonus demografi, revolusi 
industri 4.0, dan dampak pandemi Covid-19. 

Caswiyono berharap, BLK Komunitas dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka 
pengangguran Indonesia di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. 

Sementara itu, dalam siaran pers Biro Humas Kemenaker pada Kamis (10/6/2021), Caswiyono 
memaparkan, rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta 
Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung telah menoreh makna penting. 

"Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 
2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang 
jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," 
jelasnya. 

Menurut Caswiyono, kemandirian BLK Komunitas tersebut ditandai dengan beberapa hal, 
termasuk terbentuknya Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas secara resmi dan terjalinnya 
kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders. 

Selain itu, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas dan ditetapkannya 25 BLK Komunitas 
terbaik sebagai inkubator kewirausahaan, turut menyumbang tanda kemandirian BLK Komunitas. 

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemulihan ekonomi nasional," kata Caswiyono 
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis. 

Sebagai informasi, penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi 
dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017. 

Dua puluh lima BLK Komunitas itu sebelumya juga telah mengikuti Workshop Peta Jalan 
Kemandirian BLK Komunitas. 

Adapun Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK) Komunitas tersebut berlangsung selama tiga 
hari, mulai 7 hingga 9 Juni 2019 di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar). 

Menurut Stafsus Menaker Caswiyono, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi 
dan sinergi dari berbagai pihak. 

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan 
pelatihan dengan dunia kerja dan usaha," tuturnya. 

Untuk itu, lanjut dia, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha dan mampu 
berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI). 

Caswiyono mengatakan, BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah 
pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan SDM yang saat ini 
terus dilakukan. 

Dalam upaya transformasi tersebut, Kemenaker akan memperluas kerja sama dan kemitraan 
dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. 
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"Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kami akan melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU)," kata Caswiyono. 

Ia menyebutkan, Kemenaker akan mengembangkan kemitraan dengan Masyarakat Ekonomi 
Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank 
Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT 
Pegadaian, dan PT Polytron. 

Sementara itu, salah satu BLK Komunitas unggulan yaitu BLK Komunitas Pondok Pesantren 
(Ponpes) Giri Kusumo telah berhasil menunjukkan kemandiriannya. 

BLK Komunitas yang fokus pada satu program pelatihan yakni teknik sepeda motor (TSM) di 
Kabupaten Demak itu telah melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda. 

Selain itu, terdapat lulusan BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo yang berhasil membuka bengkel 
di kampung halaman masing-masing. 

Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo Muhammad Hanif Maimun mengatakan, hadirnya 
BLK Komunitas telah memberikan banyak manfaat dan mampu membekali keterampilan otomotif 
bagi santri-santri serta masyarakat sekitar lingkungan pesantren. 

" Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemenaker. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan 
MoU-MoU dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel, yaitu Bengkel Astra dan Honda," 
kata Hanif. 

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk magang. Setelah magang, para 
lulusan BLK akan direkrut menjadi karyawan. 

Sebagai informasi, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah berdiri sejak tahun 2017 dan 
menjadi salah satu lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK 
Komunitas Kemenaker. 

Pada tahun pertama didirikan, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah melatih dan memberikan 
sertifikat keahlian kepada sebanyak 80 orang peserta. 

Kemudian, tahun-tahun berikutnya, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo meluluskan 32 orang 
peserta setiap tahun. 

Adapun, pada 2020, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menghasilkan sebanyak 176 
alumni. 
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Narasumber 

neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Public Relations PLN) Dalam hal pembayaran 
THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan 

neutral - Erwin Ardianto (Corporate Secretary PT Haleyora Power) Manajemen PT Haleyora 
Power telah melaksanakan kewajiban pembayaran THR tepat waktu dengan jumlah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ada yang terima 
Rp 1 juta, ada yang terima Rp 2 juta THR 2021, paling tinggi Rp 3 juta, ada yang meninggal 
ketika memperbaiki instalasi listrik. Tapi para direksi menerima, walaupun rugi Rp 500 triliun, 
bonus akhir tahunnya ratusan juta rupiah 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami minta 
berhentikan direksi dan komisaris PLN, periksa itu kenapa utang Rp 500 triliun, kenapa hak buruh 
dilanggar. Terutama Dirut dan Direktur SDM, mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa sampai 
persoalan ini ke beliau, buruh outsourcing PLN itu tidak diberlakukan manusiawi 

 

Ringkasan 

PT PLN (Persero) angkat bicara soal masalah pembayaran terhadap pekerja alih daya atau 
outsourcing. Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga menaungi para pekerja outsourcing 
PLN, menuntut agar THR untuk para pekerja outsourcing PLN dibayar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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PLN TANGGAPI PROTES SERIKAT BURUH SOAL THR UNTUK PEKERJA 
OUTSOURCING 

PT PLN (Persero) angkat bicara soal masalah pembayaran terhadap pekerja alih daya atau 
outsourcing. Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga menaungi para pekerja outsourcing 
PLN, menuntut agar THR untuk para pekerja outsourcing PLN dibayar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Terkait hal ini, Vice President Public Relations PLN Arsyadany G Akmalaputri menyatakan, 
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero). 

Ia menegaskan, PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif 
pegawai dan tenaga kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR. 

"Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan," ujar Arsya dalam keterangan yang diterima kumparan, Kamis 
(10/6). 

Untuk diketahui, sebelumnya salah satu perusahaan outsourcing yang menaungi tenaga kerja 
alih daya PLN, Haleyora Power Group, menegaskan telah membayarkan THR sesuai ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Corporate Secretary PT Haleyora Power, Erwin Ardianto, 
menegaskan perusahaan telah membayarkan kewajiban tersebut secara penuh. 

"Manajemen PT Haleyora Power telah melaksanakan kewajiban pembayaran THR tepat waktu 
dengan jumlah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," jelas Erwin 
dalam keterangan resmi, Senin (17/5). 

Sementara di sisi lain, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, besaran tunjangan yang diterima 
oleh para pekerja outsourcing ini berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Angka ini tidak 
termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan delta. 

"Ada yang terima Rp 1 juta, ada yang terima Rp 2 juta THR 2021, paling tinggi Rp 3 juta, ada 
yang meninggal ketika memperbaiki instalasi listrik. Tapi para direksi menerima, walaupun rugi 
Rp 500 triliun, bonus akhir tahunnya ratusan juta rupiah," tuturnya. 

Said Iqbal mengatakan, permasalahan tidak penuhnya THR yang diterima pekerja outsourcing 
PLN terjadi lantaran diterbitkannya peraturan direksi. Di mana dalam aturan tersebut, terdapat 
instruksi agar THR dibayarkan tanpa tunjangan kinerja dan tunjangan delta. 

Pihaknya pun menuntut agar Presiden Jokowi merombak jajaran direksi dan komisaris PT PLN 
(Persero). "Kami minta berhentikan direksi dan komisaris PLN, periksa itu kenapa utang Rp 500 
triliun, kenapa hak buruh dilanggar. Terutama Dirut dan Direktur SDM, mudah-mudahan Pak 
Presiden Jokowi bisa sampai persoalan ini ke beliau, buruh outsourcing PLN itu tidak diberlakukan 
manusiawi," katanya. 
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positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami resmi nanti akan meminta seluruh anggota KSPI 
setidaknya 2,2 juta orang di lebih dari 24 provinsi lebih dari 300 kab/kota dan lebih dari 10.000 
pabrik berhenti bekerja selama beberapa hari 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sambil kita menunggu agar hakim MK segera juga 
menyidangkan uji materiil yang diajukan oleh KSPSI Andi Ghani dan KSPI terkait dengan klaster 
ketenagakerjaan Ciptaker pasal-pasal yang kami gugat 

 

Ringkasan 

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan kembali 
menggelar aksi mogok nasional ke-2 sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta 
Kerja. Mogok nasional akan digelar saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan uji formil dan 
uji materiil yang tidak sesuai dengan harapan buruh. 

 

BAKAL ADA DEMO BURUH BESAR-BESARAN (LAGI) TOLAK OMNIBUS LAW 

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan kembali 
menggelar aksi mogok nasional ke-2 sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta 
Kerja. Mogok nasional akan digelar saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan uji formil dan 
uji materiil yang tidak sesuai dengan harapan buruh. 

"Kami resmi nanti akan meminta seluruh anggota KSPI setidaknya 2,2 juta orang di lebih dari 24 
provinsi lebih dari 300 kab/kota dan lebih dari 10.000 pabrik berhenti bekerja selama beberapa 
hari," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

Sejauh ini, tuntutan buruh terkait dengan Omnibus Law sudah masuk sidang uji formil. Tuntutan 
buruh terkait uji formil ini intinya adalah meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
membatalkan seluruh pasal-pasal UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang dianggap cacat formil. 
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Said merinci cacat formil omnibus law karena tidak melibatkan partisipasi publik. Lalu, tidak juga 
ada keterbukaan informasi publik terutama terkait pengesahannya. Awalnya UU itu rencananya 
disahkan tanggal 8 Oktober 2020 namun tiba-tiba dimajukan jadi 5 Oktober 2020. Terakhir, 
karena tidak sesuai dengan UU P3, peraturan pembuatan perundang-undangan. 

Selain itu, para buruh juga sudah mengajukan uji materiil yang diharapkan juga mencapai 
putusan sesuai harapan buruh. 

"Sambil kita menunggu agar hakim MK segera juga menyidangkan uji materiil yang diajukan oleh 
KSPSI Andi Ghani dan KSPI terkait dengan klaster ketenagakerjaan Ciptaker pasal-pasal yang 
kami gugat," ucapnya. 
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menyebut perusahaan milik 
negara atau BUMN yakni PT PLN adalah rajanya outsourcing. Itu dibuktikan dengan PT PLN yang 
masih mempekerjakan 100 ribu buruh outsourcing yang tersebar di Indonesia. "Nah, jumlah 
yang begitu besar di PLN terhadap pekerja outsourcing menjelaskan the king of outsourcing in 
Indonesia, rajanya outsourcing di Indonesia itu BUMN," kata Said Iqbal dalam konferensi persnya 
secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

 

KSPI: PLN RAJANYA BURUH OUTSOURCING DI INDONESIA 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut perusahaan milik 
negara atau BUMN yakni PT PLN adalah rajanya outsourcing. Itu dibuktikan dengan PT PLN yang 
masih mempekerjakan 100 ribu buruh outsourcing yang tersebar di Indonesia. 

"Nah, jumlah yang begitu besar di PLN terhadap pekerja outsourcing menjelaskan the king of 
outsourcing in Indonesia, rajanya outsourcing di Indonesia itu BUMN," kata Said Iqbal dalam 
konferensi persnya secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

Said Iqbal mengatakan para buruh outsourcing itu diperlakukan tidak layak meskipun bekerja 
untuk perusahaan milik negara. Alih-alih sejahtera, mereka malah bekerja bak budak. 

"Para pekerja yang bekerja di BUMN tersebut khususnya di PLN, itu kesejahteraan, upahnya, 
THRnya, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersifat eksploitatif, modern slavery," 
ujarnya. 

Padahal, perusahaan negara mendapatkan suntikan dana melalui APBN yang sumbernya berasal 
dari uang rakyat. Karena itu menjadi pertanyaan baru ketika ada suntikan dana tetapi PT PLN 
masih berlakukan buruh outsourcing dengan semena-mena. 

Ia lantas bercerita ketika Dahlan Iskan masih menjadi Menteri BUMN. Saat itu, Dahlan melakukan 
pertemuan dengan Komisi IX sampai menghasilkan kesepakatan di mana buruh outsourcing PT 
PLN itu menjadi karyawan tetap dari anak perusahaan PLN. 
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"Dibuatlah anak perusahaan di mana anak perusahaan yang bekerja di induknya, katakan anak 
perusahaan PLN yang bekerja untuk induknya PLN maka status hubungan kerja para pekerja di 
anak perusahaan BUMN, PLN ini adalah status hubungan kerja pekerja tetap," jelasnya. 

Namun, kesepakatan itu tidak lagi dijalankan pasca Dahlan Iskan sudah tidak lagi menjadi 
menteri. Alhasil, saat ini hubungan kerja buruh outsourcing itu dengan agen-agennya. Mereka 
pun akan terus menjadi buruh outsourcing. 

"Jadi sifatnya terus menerus outsourcing melanggar undang-undang tidak ada karyawan tetap," 
ungkapnya. 

Said Iqbal kemudian mengungkapkan keanehan sistem yang dijalankan petinggi-petinggi PLN 
terhadap buruh outsourcing. Meskipun buruh outsourcing di bawah naungan agen, tetapi 
aturanya mengikuti keputusan peraturan direksi. 

Itu berdampak kepada salah satunya ialah soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang 
tidak sesuai dengan aturan. Sesuai dengan peraturan direksi, tunjangan kinerja dan tunjangan 
delta atau tetap itu diubah menjadi tunjangan tidak tetap. Sehingga buruh outsourcing hanya 
menerima gaji pokok saja tanpa ada pembayaran THR. 

Peraturan direksi tersebut dikeluarkan secara tiba-tiba menjelang hari Lebaran tanpa ada 
perundingan sebelumnya. 

"Tunjangan kinerja dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap sehingga tidak dibayarkan 
dalam komponen THR yang diterima tahun 2021 ini," tuturnya. 

Apa yang dilakukan direksi PLN tersebut dikatakan Said merugikan bagi buruh outsourcing di 
seluruh Indonesia. Sebab, peraturan direksi itu dibuat untuk buruh outsourcing tidak menjadi 
pegawai mereka. 

"Seharusnya perdir berlaku untuk perusahaan di mana direksi itu berada, bukan untuk 
outsourcing," ungkapnya. 

"Kalau memang peraturan direksi atau perdir terkait dengan kesejahteraan pekerja outsourcing 
itu adalah berlaku juga untuk karyawan outsourcing-nya kalau begitu dia adalah karyawan PLN, 
si outsourcing ini, tapi ini tidak." 
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neutral - Arsyadani Ghana Akmalaputri (Vice President Public Relations PT PLN (Persero)) Terkait 
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero) 

neutral - Arsyadani Ghana Akmalaputri (Vice President Public Relations PT PLN (Persero)) PLN 
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Bagaimana 
mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya disuntik dari uang rakyat tetapi para 
pekerja ( outsourching ) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya 
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku 

 

Ringkasan 

PT PLN (Persero) menanggapi pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang 
menyebut BUMN tersebut tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja 
outsourcing sesuai aturan. Terkait hal tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) 
Arsyadani Ghana Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing 
merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja 
atau vendor. 

 

SOAL THR PEKERJA OUTSOURCING, PLN: ITU RANAH PERUSAHAAN VENDOR 

PT PLN (Persero) menanggapi pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang 
menyebut BUMN tersebut tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja 
outsourcing sesuai aturan. 
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Terkait hal tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana 
Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021). 

Arsyadani mengatakan, pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

"PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR," ujar dia. 

Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, pembayaran THR kepada pekerja 
outsourcing tidak sesuai dengan aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai 
pembayaran THR Keagamaan 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan. 

Daftarkan email Said menyebut, secara tiba-tiba menjelang Lebaran, PLN mengeluarkan 
peraturan direksi yang merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang tadinya 
diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak 
tetap. 

"Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya disuntik dari uang rakyat 
tetapi para pekerja ( outsourching ) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, 
THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Said. 
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positive - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kemnaker) 
Kemampuan digital ini untuk mendukung program berbasis digital (virtual) dalam rangka 
peningkatan produktivitas di seluruh negara APO 

neutral - Ghazmadhadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kemnaker) 
Itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, AKP Mochtan, dengan persetujuan semua 
negara anggota APO 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kemnaker) 
Program ini merupakan dukungan APO terhadap kepedulian terhadap keberlangsungan 
lingkungan yang semakin meningkat 

 

Ringkasan 

Asian Productivity Organization (APO) mengatakan mayoritas negara anggotanya masih 
terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami situasi sulit. Oleh karena itu, sejak 2020, APO 
memiliki program dalam membantu dunia usaha dan sektor kritis lainnya, agar mampu bertahan 
dan keluar dari kesulitan akibat pandami. Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen 
Binalatvoktas Kemnaker yang juga Acting Director APO for Indonesia Ghazmahadi mengatakan 
Indonesia telah ikut memanfaatkan program APO ini untuk membantu pemulihan UMKM dan 
sektor kritis lainnya di Indonesia. 

 

APO BERKOMITMEN BANTU PEMULIHAN UMKM DAN SEKTOR LAIN YANG 
TERDAMPAK PANDEMI 

JAKARTA - Asian Productivity Organization (APO) mengatakan mayoritas negara anggotanya 
masih terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami situasi sulit. 
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Oleh karena itu, sejak 2020, APO memiliki program dalam membantu dunia usaha dan sektor 
kritis lainnya, agar mampu bertahan dan keluar dari kesulitan akibat pandami. 

Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalatvoktas Kemnaker yang juga Acting Director 
APO for Indonesia Ghazmahadi mengatakan Indonesia telah ikut memanfaatkan program APO 
ini untuk membantu pemulihan UMKM dan sektor kritis lainnya di Indonesia. 

Penanggulangan pandemi itu juga didukung APO dalam penguatan kemampuan digital National 
Productivity Organization (NPOs). 

"Kemampuan digital ini untuk mendukung program berbasis digital (virtual) dalam rangka 
peningkatan produktivitas di seluruh negara APO," kata Ghazmadhadi pada Governing Body 
Meeting (GBM) seluruh anggota APO pada Rabu (9/6) secara virtual. 

Menurutnya, APO akan tetap melakukan monitoring dan pendampingan dalam pelaksanaan 
program ini. Lebih lanjut, program ini akan di perpanjang yakni dari semula sampai 1 Desember 
2021, kini menjadi 1 Juli 2022. Hal itu seusai adanya persetujuan dari semua negara anggota 
APO. 

"Itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APO, AKP Mochtan, dengan persetujuan semua 
negara anggota APO," ucapnya. 

Selain itu, pada sesi pertemuan pimpinan tertinggi dari 20 negara anggota APO ke-63, disepakati 
komitmen untuk pelaksanaan Green Productivity 2.0 di seluruh negara anggota APO. 

Green Productivity 2.0 merupakan update dan rebrand konsep Green Productivity. 

Program penerapan Green Productivity yang akan diimplementasikan di seluruh negara anggota 
APO ini merupakan pendanaan pemerintah Jepang melalui Special Cash Grant. 

"Program ini merupakan dukungan APO terhadap kepedulian terhadap keberlangsungan 
lingkungan yang semakin meningkat," ungkap Ghazmahadi. 

Dia menjelaskan kesepakatan pelaksanaan Green Productivity 2.0 tersebut dicapai setelah 
anggota APO menyampaikan proposal dalam teleconference GBM APO yang dipimpin Sekjen 
APO, AKP Mochtan (Indonesia) dan pimpinan sidang APO, Zakia Sultana ( Secretary Ministry of 
Industries Vietnam) pada Senin (7/6). 

GMB yang berlangsung selama dua hari (8-9/6) ini diikuti perwakilan APO dari 20 negara secara 
virtual. Ke-20 negara yang mengikuti zoom GBM selama 4 jam tersebut, yakni Indonesia, Filipina, 
Vietnam, Srilangka, Singapura, Thailand, Kamboja, Mongolia, Bangladesh, Jepang, Turki, 
Malaysia, Fiji, India, RRT, Nepal, Republik Korea, Pakistan, Laos, dan Iran. 

(jpnn). 
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Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas. Staf 
Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan hal itu sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. 

 

HADAPI BONUS DEMOGRAFI, KEMNAKER PERLUAS PELATIHAN VOKASI DI BLK 
KOMUNITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas. 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan hal itu sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. 

Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan 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 dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas, yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK 
Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting," papar 
Stafsus Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (10/6). 

Caswiyono menyebutkan rembuk nasional juga menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 
BLK Komunitas yang dibangun pada 2020. 

"Juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini 
mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," bebernya. 



 

93 
 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan Kemnaker terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas. Foto: 
Kemnaker 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, sehingga terjalin kemitraan strategis dengan 
berbagai stakeholders. 

Selain itu, kata dia, 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," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Dia mengatakan juga pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari 
berbagai pihak. BLK Komunitas 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. 

Caswiyono membeberkan BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah 
pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan SDM Indonesia. 

Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan 
kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. 

Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta 
menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerja sama itu kami perluas. kami akan melakukan penandatangan MOU-nya, 
Kemnaker 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, Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," ungkapnya. 

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan, yang hadir, yakni BLK Komunitas 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 kampung 
asalnya masing-masing. 

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren 
keterampilan otomotif,” ungkap Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo Muhammad Hanif 
Maimun. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri 
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pada 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. 

Pada tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. 

Kemudian, tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap 
tahunnya, total 176 alumni pada 2020. 

"Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK 
Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda dalam 
bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan" ujar Muhammad Hanif. 
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Judul KSPI Ungkap Dugaan Pelanggaran PLN terhadap Buruh Outsourcing 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/10/155828126/kspi-ungkap-
dugaan-pelanggaran-pln-terhadap-buruh-outsourcing 

Jurnalis Kiki Safitri 

Tanggal 2021-06-10 15:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Pekerjaan yang 
tumpang tindih dan campur aduk ini, enggak jelas hari ini kerja apa, besok kerja apa 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Buruh outsourcing 
bekerja di vendor, tapi malah perintah kerja dari PLN, sudah gitu lembur atau kelebihan jam 
kerja tidak dibayarkan. Misal memasang kabel melebihi jam kerja (8 jam), lebih dari itu tidak 
dihitung lembur 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) PLN suka 
memberikan pekerjaan di luar kontrak, ketetapan gaji juga tidak ada kesepakatan dengan 
pekerja. Banyak kontrak pekerja dengan vendor yang tidak menjelaskan upah, jam kerja, dan 
lembur. Masa orang bekerja, upahnya tidak dijelaskan dalam kontrak? 

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kembalikan 
kesepakatan Menteri BUMN (sebelumnya) Dahlan Iskan dengan Komisi IX, yaitu semua 
outsourcing PLN diikat sebagai anak perusahaan, termasuk di daerah. Dengan begitu, masa kerja 
pegawai outsourcing diatas 5 tahun dapat diangkat sebagai karyawan tetap 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Bila tidak dipenuhi 
dalam waktu dekat, akan diinstruksikan untuk mogok kerja nasional di seluruh Indonesia. Tapi, 
akan didahului oleh aksi di kantor pusat PLN di daerah Blok M, dan diikuti aksi buruh di daerah 

neutral - Arsyadani Ghana Akmalaputri (Vice President Public Relations PT PLN (Persero)) PT PLN 
(Persero) senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan 
dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja 
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Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan adanya 
beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yakni PT PLN 
(Persero), terhadap karyawan outsourcing. Pertama, pekerjaan yang tumpang tindih dan campur 
aduk. Menurut Said, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban 
buruh outsourcing. 

 

KSPI UNGKAP DUGAAN PELANGGARAN PLN TERHADAP BURUH OUTSOURCING 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan adanya 
beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yakni PT PLN 
(Persero), terhadap karyawan outsourcing. 

Pertama, pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk. 

Menurut Said, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh 
outsourcing. 

"Pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk ini, enggak jelas hari ini kerja apa, besok kerja 
apa," ungkap Said secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

Poin selanjutnya, buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen outsourcing, tetapi perintah 
pekerjaan yang diterima adalah perintah dari PLN. 

Daftarkan email Kemudian, PLN juga diduga tidak membayarkan upah lembur kepada para 
pekerja outsourcing -nya. 

"Buruh outsourcing bekerja di vendor, tapi malah perintah kerja dari PLN, sudah gitu lembur 
atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Misal memasang kabel melebihi jam kerja (8 jam), 
lebih dari itu tidak dihitung lembur," jelas dia. 

KSPI juga menilai, PLN memberikan instruksi di luar daripada kontrak kerja antara PLN dan 
vendor. Kontrak yang diberikan juga tidak transparan, utamanya terkai dengan upah, jam kerja, 
dan lembur. 

"PLN suka memberikan pekerjaan di luar kontrak, ketetapan gaji juga tidak ada kesepakatan 
dengan pekerja. Banyak kontrak pekerja dengan vendor yang tidak menjelaskan upah, jam kerja, 
dan lembur. Masa orang bekerja, upahnya tidak dijelaskan dalam kontrak?" ungkap dia. 

Atas hal ini, buruh meminta beberapa tuntutan, yakni meminta penggantian direksi dan komisaris 
PLN, terutama yang terkait dengan SDM. 

Said juga meminta PLN memberlakukan kembali aturan vendor sebagai anak usaha PLN. 

"Kembalikan kesepakatan Menteri BUMN (sebelumnya) Dahlan Iskan dengan Komisi IX, yaitu 
semua outsourcing PLN diikat sebagai anak perusahaan, termasuk di daerah. Dengan begitu, 
masa kerja pegawai outsourcing diatas 5 tahun dapat diangkat sebagai karyawan tetap," jelas 
dia. 

Ia mengimbau agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dapat memfasilitasi Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) antara pekerja outsourcing PLN, dengan manajemen PLN yang berlaku untuk 
semua pekerja outsourcing PLN diseluruh Indonesia. 
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"Bila tidak dipenuhi dalam waktu dekat, akan diinstruksikan untuk mogok kerja nasional di 
seluruh Indonesia. Tapi, akan didahului oleh aksi di kantor pusat PLN di daerah Blok M, dan 
diikuti aksi buruh di daerah," tegas Said. 

Terkait tudingan tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana 
Akmalaputri mengungkapkan, sejauh ini PT PLN (Persero) mematuhi ketentuan yang berlaku 
sesuai dengan Undan-Undang Ketenagakerjan. 

"PT PLN (Persero) senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif 
pegawai dan tenaga kerja," ungkap Arsyadani kepada Kompas.com. 
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Ringkasan 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN buka suara terkait pernyataan Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut bahwa perusahaan tak membayar tunjangan 
hari raya ( THR ) kepada tenaga ahli daya ( outsourcing ) sesuai aturan. Vice President Hubungan 
Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya mematuhi ketentuan yang 
berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal ini termasuk urusan THR 
kepada pegawai outsourcing. 

 

PLN BUKA SUARA SOAL TUDUHAN BAYAR THR TAK SESUAI ATURAN 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN buka suara terkait pernyataan Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut bahwa perusahaan tak membayar tunjangan 
hari raya ( THR ) kepada tenaga ahli daya ( outsourcing ) sesuai aturan. 

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya 
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal 
ini termasuk urusan THR kepada pegawai outsourcing. 

"Dalam hal pembayaran THR, PLN memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 
Perusahaan," ungkap Arsyadany dalam keterangan resmi, Kamis (10/6). 

Menurutnya, permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja. Artinya, hal ini bukan menjadi 
urusan PLN. 

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PLN mengubah kebijakan pembayaran THR 
kepada karyawan outsourcing. Kebijakan itu dituangkan dalam peraturan direksi (perdir). 

Perubahan kebijakan itu, kata Said, tak sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. 
Selain itu, pembayaran THR juga tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 
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Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan. 

"THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik 
PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir 
10 tahun-15 tahun terakhir," ucap Said. 

Said menjelaskan dalam aturan baru di perdir PLN, tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang 
selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap diubah menjadi tunjangan tidak tetap. Dengan 
demikian, tunjangan kinerja dan tunjangan delta tak masuk dalam komponen pembayaran THR. 

"Maka (pegawai outsourcing ) hanya menerima gaji pokok. Turun THR nya. Tunjangan kinerja 
dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," jelas Said. 
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Narasumber 

neutral - Wihaji (Bupati Batang) Ternyata produk-produk yang dihasilkan bagus, berupa miniatur 
mobil, yang pangsa pasarnya semua ekspor 

neutral - Wihaji (Bupati Batang) Produknya juga bisa beragam, makanya dibutuhkan desain 
grafis yang nantinya bisa memproduksi selain miniatur mobil, selama pasarnya menjanjikan 

negative - Wihaji (Bupati Batang) Jika ada lembur bisa mencapai Rp 4 juta. Jumlah pekerja 
sebanyak 150 orang dan hingga akhir tahun ini menargetkan 1.000 karyawan baru 

positive - Mr Tam Chit Ho (Direktur PT Wanho Industries) Semua produknya diekspor ke luar 
negeri, seperti ke Amerika Serikat dan Australia 

positive - Agnes Galih (Manajer HRD) Produknya beragam, tergantung ukurannya, ada yang 1:12 
dan 1:24. Produk buatan kami dirancang lebih detail dan lebih mirip dengan aslinya, karena itu 
yang menjadi tuntutan dari konsumen, dengan tetap menjaga kualitas 

neutral - Agnes Galih (Manajer HRD) Sebenarnya animo konsumen lokal dengan produk kami 
juga sudah banyak yang menanyakan 

 

Ringkasan 

Bupati Batang Wihaji meninjau langsung proses pembuatan miniatur mobil yang diproduksi oleh 
PT Wanho Industries Indonesia. Melihat pangsa pasar yang menjanjikan diwacanakan akan 
dipasarkan di wilayah Indonesia. Kunjungannya untuk menindaklanjuti setelah dilaunchingnya 
aplikasi Batang Career, yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal. "Ternyata produk-
produk yang dihasilkan bagus, berupa miniatur mobil, yang pangsa pasarnya semua ekspor," 
ungkapnya usai meninjau proses produksi, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 
Suprapto dan instansi terkait lainnya, di PT Wanho Industries, Banyuputih, Kabupaten Batang, 
Kamis (10/6/2021). 
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PEMKAB BATANG WACANAKAN PRODUK WANHO DI PASAR NASIONAL 

Batang : Bupati Batang Wihaji meninjau langsung proses pembuatan miniatur mobil yang 
diproduksi oleh PT Wanho Industries Indonesia. Melihat pangsa pasar yang menjanjikan 
diwacanakan akan dipasarkan di wilayah Indonesia. 

Kunjungannya untuk menindaklanjuti setelah dilaunchingnya aplikasi Batang Career, yang 
mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal. 

"Ternyata produk-produk yang dihasilkan bagus, berupa miniatur mobil, yang pangsa pasarnya 
semua ekspor," ungkapnya usai meninjau proses produksi, didampingi Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker) Suprapto dan instansi terkait lainnya, di PT Wanho Industries, 
Banyuputih, Kabupaten Batang, Kamis (10/6/2021). 

Kedepan, tidak menutup kemungkinan jika memungkinkan akan dipikirkan, produk juga akan 
dipasarkan di Indonesia. Sampai saat ini miniatur mobil-mobil hasil produksinya dipasarkan di 
mancanegara. 

"Produknya juga bisa beragam, makanya dibutuhkan desain grafis yang nantinya bisa 
memproduksi selain miniatur mobil, selama pasarnya menjanjikan," ujarnya. 

Ia mengatakan, untuk standar upah bagi para pekerjanya rata-rata Upah Minimum Kabupaten 
(UMK). 

"Jika ada lembur bisa mencapai Rp 4 juta. Jumlah pekerja sebanyak 150 orang dan hingga akhir 
tahun ini menargetkan 1.000 karyawan baru," bebernya. 

Bupati mengharapkan, sumber daya manusia di Kabupaten Batang harus mempersiapkan diri, 
terutama lulusan SMK / SMA maupun S1 dan S2. 

"Bagi warga Batang bisa melamar melalui aplikasi Batang Career," imbaunya. 

Direktur PT Wanho Industries, Mr Tam Chit Ho melalui penerjemahnya, Mita mengatakan, jumlah 
produk yang dihasilkan setiap tahunnya bisa mencapai lebih dari 1.000 unit. 

"Semua produknya diekspor ke luar negeri, seperti ke Amerika Serikat dan Australia," katanya. 

Dia menjelaskan, perusahaan tersebut masih membutuhkan banyak tenaga ahli. Salah satunya 
tenaga teknis dan desain grafis masih membutuhkan sebanyak 100 karyawan. 

Manajer HRD, Agnes Galih mengutarakan, setiap harinya mampu memproduksi sampai 1.200 
unit dan dijual seharga Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per unitnya. 

"Produknya beragam, tergantung ukurannya, ada yang 1:12 dan 1:24. Produk buatan kami 
dirancang lebih detail dan lebih mirip dengan aslinya, karena itu yang menjadi tuntutan dari 
konsumen, dengan tetap menjaga kualitas," paparnya. 

Ia menerangkan, produk diekspor hingga ke Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Cina. Untuk 
saat ini masih berfokus pada pasar luar negeri, namun tidak menutup kemungkinan membuka 
kesempatan untuk pasar nasional. 

"Sebenarnya animo konsumen lokal dengan produk kami juga sudah banyak yang menanyakan," 
tandasnya. (MC Batang Jateng/ Heri). 

 

  



 

102 
 

Judul Kemnaker Perkuat BLK Komunitas agar Siap Bonus Demografi dan 
Revolusi Industri 4.0 

Nama Media suara.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/10/154138/kemnaker-perkuat-
blk-komunitas-agar-siap-bonus-demografi-dan-revolusi-industri-40 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-10 15:41:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus mengembangkan dan 
memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, sebagai salah satu jawaban tantangan 
ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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 PERKUAT BLK KOMUNITAS AGAR SIAP BONUS DEMOGRAFI DAN 
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus mengembangkan dan 
memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, sebagai salah satu jawaban tantangan 
ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta Peresmian BLK 
Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di 
samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 
2020, hal ini juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas, yang 
jumlahnya kini mencapai 2.127 unit untuk menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan 
profesional," paparnya, Kamis (10/6/2021). 

Hal ini dikemukakannya dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, pada 7 - 9 Juni 
2019, di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Kemandirian BLK Komunitas, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi 
Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai 



 

103 
 

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," katanya. Penetapan 25 
BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan 
yang dibangun pada 2017. 

Caswiyono menambahkan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi 
dari berbagai pihak. BLK Komunitas 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 Komunitas 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 Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan 
kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK 
Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan 
alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini, kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya. 
Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya 
Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, 
PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," ungkapnya. 

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok 
Pesantren Giri Kusumo, 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 kampung 
asalnya masing-masing. 

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren dengan 
keterampilan otomotif. BLK Komunitas 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 BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo. 

BLK Komunitas Giri Kusumo merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri 
pada 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 
80 orang. 

Di tahun-tahun berikutnya, BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, 
total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia 
industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan 
PT Astra dan Honda. 
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Narasumber 

positive - Ivan Diksan (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya) Kami akan menyambut 
mereka tetapi semua harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan petugas kesehatan 
harus berupaya melakukan penelusuran dengan berkoordinasi RT, RW, Kelurahan, Camat dan 
Satuan Satgas Covid-19. Langkah tersebut supaya tidak ada klaster keluarga yang dapat 
mengakibatkan lonjakan kasus 

positive - Ivan Diksan (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya) Kami akan menyiapkan 
ruang karantina bagi PMI jika ada yang reaktif. Petugas harus selalu melakukan langkah dengan 
berkoordinasi antarpetugas lainnya agar tindakan cepat bisa dilakukan terhadap mereka 

positive - Kustiana (Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran) Pangandaran selama ini sudah 
melakukan langkah antisipasi penyebaran virus korona terutamanya bagi warga pendatang 

 

Ringkasan 

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat berencana menyiapkan ruang karantina 
bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halaman. PMI yang datang 
akan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan cara melakukan rapid tes antigen guna 
mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. "Kami akan menyambut mereka tetapi semua 
harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan petugas kesehatan harus berupaya 
melakukan penelusuran dengan berkoordinasi RT, RW, Kelurahan, Camat dan Satuan Satgas 
Covid-19. Langkah tersebut supaya tidak ada klaster keluarga yang dapat mengakibatkan 
lonjakan kasus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, Kamis (10/6). 

 

PEMKOT TASIKMALAYA SIAPKAN KARANTINA BAGI PMI 

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat berencana menyiapkan ruang karantina 
bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halaman. PMI yang datang 
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akan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan cara melakukan rapid tes antigen guna 
mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. 

"Kami akan menyambut mereka tetapi semua harus menerapkan protokol kesehatan secara 
ketat dan petugas kesehatan harus berupaya melakukan penelusuran dengan berkoordinasi RT, 
RW, Kelurahan, Camat dan Satuan Satgas Covid-19. Langkah tersebut supaya tidak ada klaster 
keluarga yang dapat mengakibatkan lonjakan kasus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota 
Tasikmalaya, Ivan Diksan, Kamis (10/6). 

Ia meminta pihak kecamatan hingga tingkat RT/RW, proaktif melaporkan jika adanya pekerja 
yang pulang. Langkah itu diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. 

"Kami akan menyiapkan ruang karantina bagi PMI jika ada yang reaktif. Petugas harus selalu 
melakukan langkah dengan berkoordinasi antarpetugas lainnya agar tindakan cepat bisa 
dilakukan terhadap mereka," ujarnya. 

Penyediaan karantina untuk para PMI yang baru datang juga dilakukan Pemkab Pangandaran. 
"Pangandaran selama ini sudah melakukan langkah antisipasi penyebaran virus korona 
terutamanya bagi warga pendatang," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kustiana. 
(OL-15). 
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positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Rangkaian perhelatan Rembuk 
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta 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 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) Ini semua merupakan ikhtiar nyata 
Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan 
pemulihan ekonomi nasional 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) 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 

positive - Muhammad Hanif Maimun (Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo) Alhamdulillah 
dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam 
membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. 
BLK Komunitas 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 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai 
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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. 
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KEMNAKER: HADAPI BONUS DEMOGRAFI DENGAN PELATIHAN VOKASI DI BLK 
KOMUNITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai 
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan 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 ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie 
Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, 
yang berlangsung selama tiga hari (7 hingga 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta 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," papar 
Stafsus Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (10/6). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara 
resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan 
berbagai 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," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas 
unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk 
Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Menurut Stafsus Menaker, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi 
dari berbagai pihak. BLK Komunitas 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 Komunitas 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 Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan 
perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, 
agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta 
menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. 

"Tahun ini kerja sama 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, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," Ungkapnya. 

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

"Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak 
manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren 
keterampilan otomotif. BLK Komunitas 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 BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima 
manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di 
tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan 
berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di 
tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, 
total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia 
industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan 
PT Astra dan Honda. 

[hrs]. 
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Narasumber 

negative - Budidoyo (Ketua umum AMTI) Mereka mendapat kucuran dana dari asing. Kalau dulu 
kucuran dananya secara langsung, sekarang lewat The Union 

positive - Budidoyo (Ketua umum AMTI) Kepentingannya mereka itu kan karena usaha farmasi. 
Jadi ini pertentangan antar-industri. Makanya mereka akan terus menyuarakan itu dan disebar 
ke banyak negara untuk pada akhirnya meniadakan tembakau 

negative - Budidoyo (Ketua umum AMTI) Industri Hasil Tembakau adalah industri yang 
menyerap tenaga kerja cukup banyak, kontribusinya cukup besar pada negara. Ada Rp 170 triliun 
yang disumbangkan pada negara lewat cukai. Target cukai tersebut cukup besar, dan tidak 
mudah. Ironisnya, industri ini tidak pernah diberi ruang yang cukup untuk berkembang bahkan 
terus dimarginalkan lewat revisi PP 109/2012 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada 
dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)) Tenaga kerja IHT, anggota kami juga 
rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara 
berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok 
yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak tegas rencana revisi PP 109/2012 
karena sangat menekan industri hasil tembakau dari hulu ke hilir. Ketua umum AMTI Budidoyo 
mengatakan bahwa ada pendanaan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing untuk 
mendesak revisi PP 109/2012 dilakukan. 
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REVISI ATURAN TEMBAKAU DITUDING DIDANAI ASING 

Jakarta Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak tegas rencana revisi PP 
109/2012 karena sangat menekan industri hasil tembakau dari hulu ke hilir. 

Ketua umum AMTI Budidoyo mengatakan bahwa ada pendanaan dari lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) asing untuk mendesak revisi PP 109/2012 dilakukan. 

Ramai diberitakan, banyak organisasi anti tembakau di Indonesia yang mendapat kucuran dana 
dari LSM asing. 

"Mereka mendapat kucuran dana dari asing. Kalau dulu kucuran dananya secara langsung, 
sekarang lewat The Union," katanya pada Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (9/6/2012). 

Dia mengatakan, LSM asing seperti memiliki kepentingan sendiri di balik kampanye antirokok. 
"Kepentingannya mereka itu kan karena usaha farmasi. Jadi ini pertentangan antar-industri. 
Makanya mereka akan terus menyuarakan itu dan disebar ke banyak negara untuk pada akhirnya 
meniadakan tembakau," katanya. 

Revisi PP 109/2012 menambah pelik persoalan tembakau yang kini juga tengah tertekan berat. 
Sektor tembakau terbukti berperan nyata untuk negara. Ia meminta agar Indonesia jangan mau 
didikte oleh kepentingan LSM asing semata. Saat ini, kedaulatan bangsa ini sedang diuji. 

"Menurut kami, PP 109/2012 masih cukup relevan. Persoalan di tingkat implementasinya 
memang tidak maksimal. Kalau ada wacana merevisi, itu apanya?" "Industri Hasil Tembakau 
adalah industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kontribusinya cukup besar pada 
negara. Ada Rp 170 triliun yang disumbangkan pada negara lewat cukai. Target cukai tersebut 
cukup besar, dan tidak mudah. Ironisnya, industri ini tidak pernah diberi ruang yang cukup untuk 
berkembang bahkan terus dimarginalkan lewat revisi PP 109/2012," tegas Budidoyo Senada 
dengan AMTI, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto pun mendesak agar Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membatalkan revisi PP 109/2012. 

Dia juga menduga adanya indikasi keterlibatan LSM asing dalam kampanye antirokok di 
Indonesia. Padahal, LSM asing ini sama sekali tidak mengerti keadaan dan kondisi Indonesia, 
tetapi mereka terus memaksakan agenda organisasinya. "Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada 
dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok," ujarnya. 

Dia mengatakan, revisi PP 109/2012 akan menyebabkan para buruh IHT kehilangan lapangan 
pekerjaannya. "Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan 
perhatian dari bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan 
terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok yang mengatasnamakan 
kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia," katanya. 
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neutral - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Kita langsung 
melakukan olah TKP disana 

negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Jadi hari ini 
kita masih proses periksa saksi-saksi, karena kemarin situasi sudah malam, sehingga baru hari 
ini diperiksa 

negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Alasan kabur 
kami belum bisa menyebutkan, karena korban belum bisa diminta keterangan. Terkait kondisi 
korban informasinya mengalami luka, teyapi detailnya kita harus koordinasi dengan dokter untuk 
tahu rekam medisnya 

 

Ringkasan 

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota mendalami kasus lima Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) yang melompat dari gedung sekira 15 meter. Lima orang tersebut melompat 
karena berupaya melarikan diri dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di 
Jalan Rajasa, Kelurahan, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Rabu 
(9/6/2021) malam. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo 
mengungkapkan, setelah pihaknya mendapatakn laporan jika ada orang melompat dari gedung 
PJTKI, polisi langsung mendatangi TKP. 

 

POLISI DALAMI KASUS TKW MELOMPAT DARI GEDUNG PJTKI MALANG 

Malang : Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota mendalami kasus lima 
Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang melompat dari gedung sekira 15 meter. Lima orang tersebut 
melompat karena berupaya melarikan diri dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya 
Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada 
Rabu (9/6/2021) malam. 
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Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo mengungkapkan, setelah 
pihaknya mendapatakn laporan jika ada orang melompat dari gedung PJTKI, polisi langsung 
mendatangi TKP. 

"Kita langsung melakukan olah TKP disana," ujarnya, Kamis (11/6/2021). 

Usai melakukan olah TKP, polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. 
Sementara untuk korban masih belum bisa dimintai keterangan lantaran masih menjalani 
perwatan intensif di RSUD Kota Malang akibat luka-luka setelah terjatuh dari gedung. 

"Jadi hari ini kita masih proses periksa saksi-saksi, karena kemarin situasi sudah malam, sehingga 
baru hari ini diperiksa," ungkap Tinton. 

Ditanya soal alasan korban mencoba melarikan diri, Tinton masih belum bisa menyebutkan 
secara pasti lantaran pemeriksaan saksi dan korban belum tuntas. 

"Alasan kabur kami belum bisa menyebutkan, karena korban belum bisa diminta keterangan. 
Terkait kondisi korban informasinya mengalami luka, teyapi detailnya kita harus koordinasi 
dengan dokter untuk tahu rekam medisnya," pungkas Tinton. 
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negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) THR yang diterima 
oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat 
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15 
tahun terakhir 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dengan demikian 
maka pekerja outsourcing hanya terima gaji pokok. Turun THR-nya, tunjangan kinerja dan delta 
tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN 

neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Dalam hal 
pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan 

neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Terkait 
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero) 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuding PT Perusahaan 
Listrik Negara atau PLN tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada 
pekerja alih daya atau outsourcing sesuai aturan yang berlaku. "THR yang diterima oleh 
outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat 
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15 
tahun terakhir," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis (10/6). 
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KSPI TUDING PLN TAK BAYAR PENUH THR PEKERJA OUTSOURCING DI LEBARAN 
2021 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuding PT Perusahaan 
Listrik Negara atau PLN tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada 
pekerja alih daya atau outsourcing sesuai aturan yang berlaku. 

"THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. 
Baik berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang 
selama ini berlaku 10-15 tahun terakhir," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis (10/6). 

Iqbal menjelaskan, ketimpangan itu terjadi saat PLN mengeluarkan peraturan direksi (perdir) 
untuk pembayaran THR 2021 bagi pekerja outsourcing. Aturan ini mengubah tunjangan kinerja 
dan tunjangan delta yang selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap jadi tunjangan tidak 
tetap. 

"Dengan demikian maka pekerja outsourcing hanya terima gaji pokok. Turun THR-nya, 
tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," sebutnya. 

Menjawab tuduhan tersebut, PT PLN (Persero) memberikan konfirmasi kepada Liputan6.com 
lewat pernyataan tertulis seputar THR untuk tenaga alih daya yang tidak sesuai aturan. 

Vice President Hubungan Masyarakat PLN, Arsyadany G Akmalaputri mengatakan, pihaknya 
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
kebijakan internal perusahaan. Termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR. 

"Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," jelasnya. 

Wewenang Penyalur Tenaga Kerja Alih Daya Sementara untuk pembayaran THR kepada pekerja 
outsourcing tersebut, Arsyadany menjelaskan, hal itu jadi wewenang masing-masing perusahaan 
agen penyalur tenaga kerja alih daya. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," tukas dia. 
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Warga Kota Cirebon yang ingin mendapatkan kartu kuning kini bisa mendaftar secara online 
melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan 
Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon Fatwa Alfatiyah mengatakan, masyarakat 
cukup mendaftar secara online dan langsung mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja untuk 
pengambilan kartu tersebut. 

 

PENERBITAN KARTU KUNING DI CIREBON BISA DILAKUKAN SECARA ONLINE 

CIREBON - Warga Kota Cirebon yang ingin mendapatkan kartu kuning kini bisa mendaftar secara 
online melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon Fatwa 
Alfatiyah mengatakan, masyarakat cukup mendaftar secara online dan langsung mendatangi 
kantor Dinas Tenaga Kerja untuk pengambilan kartu tersebut. 

"Masukkan data diri dulu di aplikasi Sisnaker ini, setelah itu bawa berkas yang sudah diinput. 
Sudah berlaku mulai bulan ini," kata Fatwa di Kota Cirebon, Kamis (10/6/2021). 

Selama ini, kata Fatwa, pemohon kartu kuning sepenuhnya harus mendatangi kantor disnaker. 
Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan sistem digitalisasi. 

Dalam aplikasi tersebut, terdapat fitur Karirhub, sangat bermanfaat bagi para pencari kerja, 
lantaran menyajikan informasi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. 

"Perusahaan juga bisa memantau para pencari kerja di aplikasi Karirhub ini, jika ada pencari 
kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari, pihak perusahaan bisa langsung 
menghubungi Disnaker dan perusahaan juga wajib input data di aplikasi ini," katanya. 

Fatwa menyebutkan, aplikasi tersebut pun terhubung langsung dengan Kementerian Tenaga 
Kerja, sehingga jumlah masyarakat yang bekerja atau pengangguran bisa diketahui secara 
langsung. 
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Hal tersebut untuk menghindari banyaknya warga di Kota Cirebon yang sudah bekerja tidak 
melaporkan kepada pemerintah setempat. 

"Bagi mereka jika sudah diterima bekerja ya sudah tidak perlu lapor, padahal itu perlu dilakukan. 
Perusahaan pun harusnya memberi tahu ke kami sudah menerima berapa pencari kerja, hal itu 
dilakukan agar kami bisa mengetahui pasti data pencari kerja," katanya. 

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon Bagus 
Setiyo Nugroho mengatakan, periode Juni-Juli merupakan waktu puncak para pencari kerja 
mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning. 

Hal itu terjadi karena bertepatan dengan waktu kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat. 

Selama sistem tersebut berlaku, setiap harinya ada 50 sampai 80 orang pemohon kartu kuning. 
Untuk mendapatkan kartu itu, hanya bisa dilakukan pada hari kerja, mulai dari pukul 08.00 
sampai 16.00 WIB. 

"Waktu Senin lalu sampai 80 orang per hari. Tapi banyak yang sudah datang sejak pukul 07.00 
WIB," kata Bagus. 
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neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor 
Cabang BP Jamsostek di seluruh Indonesia 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek kembali 
mengukir prestasi dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BP Jamsostek berhasil 
menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, 
Lembaga Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. Penghargaan tersebut 
diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala ANRI M Taufik kepada Direktur Utama BP Jamsostek 
yang diwakili oleh Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip 
Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (9/6). 

 

PENGELOLAAN ARSIP BP JAMSOSTEK RAIH PENGHARGAAN 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek kembali 
mengukir prestasi dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang 
diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BP Jamsostek berhasil 
menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, 
Lembaga Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. 



 

118 
 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala ANRI M Taufik kepada Direktur 
Utama BP Jamsostek yang diwakili oleh Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan Hidayatullah 
Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (9/6). 

Adapun pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga 
Tinggi Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan 27 Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BP Jamsostek di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat dalam keterangan 
tertulisnya, Kamis (10/6). 

Dia mengungkapkan, dari empat aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, 
pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan, BP Jamsostek berhasil mencatatkan nilai 
sebesar 91,36 dan masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana BP 
Jamsostek telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, maupun Kantor Cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek akan terus 
meningkat," tutup Hidayat. 

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id). 
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Ringkasan 

Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendaftarkan Pegawai Tidak Tetap (PTT - PK) 
ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa. Dengan demikian, para PTT 
- PK di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang didaftarkan tersebut telah 
terlindungi program BPJAMSOSTEK. 

 

71 PTT BIRO UMUM PEMPROV JATIM TELAH DIDAFTARKAN KE BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

Surabaya : Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendaftarkan Pegawai Tidak Tetap 
(PTT - PK) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa. Dengan demikian, 
para PTT - PK di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang didaftarkan tersebut 
telah terlindungi program BPJAMSOSTEK. 

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan penyerahan kartu 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa, Indra 
Iswanto, kepada Kepala Biro Umum Pemprov Jawa Timur, Yanuar Rachmadi, didampingi 
Kasubag Tata Usaha Sunyarno, dan Kabag Administrasi Keuangan dan Aset Edy Purnomo. 

Acara ini juga dihadiri puluhan pegawai PTT - PK Bagian Tata Usaha, Administrasi Keuangan dan 
Aset, serta Bagian Rumah Tangga. Selain simbolis penyerahan kartu kepesertaan, acara ini 
disertai dengan sosialisasi manfaat program dan mekanisme pembayaran iuran kepesertaan 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa, Indra Iswanto, mengatakan, kegiatan ini 
merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan pada 10 Mei 2021 perihal sosialisasi perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap PTT - PK di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

"Biro Umum adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jatim kelima yang 
mendaftarkan PTT-nya ke BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa," ujarnya dalam siaran 
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pers, Kamis (10/6/2021). Sebelumnya yang telah mendaftarkan adalah Dinas Kehutanan, DPM-
PTSP, Disbudpar, dan Biro Kesejahteraan Sosial. 

Dari 71 PTT yang didaftarkan, 4 PTT diikutkan 4 program lengkap BPJAMSOSTEK, yakni Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun 
(JP), 6 PTT diikutkan 3 program (JKK, JKM dan JHT), dan 61 PTT lainnya diikutkan program JKK 
dan JKM. 

" Saya berharap, semua PTT - PK Biro Umum didaftarkan seluruh program BPJAMSOSTEK. Saya 
juga berharap semua OPD Provinsi Jawa Timur yang lain segera daftar BPJAMSOSTEK sebagai 
implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," harapnya. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh 
Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15 tahun terakhir 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian maka pekerja outsourcing hanya terima 
gaji pokok. Turun THR-nya, tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR 
PLN 

positive - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Dalam hal 
pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan 

neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Terkait 
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero) 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim PT PLN (Persero) 
tidak membayarkan tunjangan hari raya ( THR ) kepada pekerja alih daya atau outsourcing 
sesuai aturan yang berlaku. " THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu 
adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 
78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15 tahun terakhir," terangnya dalam 
sesi teleconference, Kamis (10/6/2021). 
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PENJELASAN PLN SOAL TUDINGAN TAK BAYAR THR SESUAI ATURAN 

Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim PT PLN 
(Persero) tidak membayarkan tunjangan hari raya ( THR ) kepada pekerja alih daya atau 
outsourcing sesuai aturan yang berlaku. 

" THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. 
Baik berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang 
selama ini berlaku 10-15 tahun terakhir," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis 
(10/6/2021). 

Iqbal mengatakan, ketimpangan itu terjadi saat PLN mengeluarkan peraturan direksi (perdir) 
untuk pembayaran THR 2021 bagi pekerja outsourcing. Aturan ini mengubah tunjangan kinerja 
dan tunjangan delta yang selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap jadi tunjangan tidak 
tetap. 

"Dengan demikian maka pekerja outsourcing hanya terima gaji pokok. Turun THR-nya, 
tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," sebutnya. 

Menerima tuduhan tersebut, PT PLN (Persero) memberikan konfirmasi kepada lewat pernyataan 
tertulis seputar THR untuk tenaga alih daya yang tidak sesuai aturan. 

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan, pihaknya 
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
kebijakan internal perusahaan. Termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR. 

"Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," jelasnya. 

Sementara untuk pembayaran THR kepada pekerja outsourcing tersebut, Arsyadany 
menjelaskan, hal itu jadi wewenang masing-masing perusahaan agen penyalur tenaga kerja alih 
daya. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," tukas dia. 
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negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)) Dalam waktu 
dengan akan diinstruksikan mogok nasional butuh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok 
nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)) Setelah aksi di 
kantor pusat PLN, nanti akan dilanjutkan instruksi mogok nasional, berhenti bekerja buruh-butuh 
outsourcing PLN. Didukung oleh anggota FSPMI 250 ribu orang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)) Berhentikan 
direksi dan komisaris PLN, terutama Direktur Utama Zulkifli Zaini dan direksi yang terkait dengan 
sumber daya manusia. Berhentikan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan pegawai 
outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengancam mogok nasional dalam 
waktu dekat. Ancaman ini terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) yang dinilai 
tak sesuai dengan aturan. "Dalam waktu dengan akan diinstruksikan mogok nasional butuh 
outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN 
di seluruh Indonesia," ucap Said dalam konferensi pers, Kamis (10/6). 

 

THR TAK SESUAI ATURAN, PEGAWAI ALIH DAYA PLN ANCAM MOGOK 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan pegawai 
outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengancam mogok nasional dalam 
waktu dekat. Ancaman ini terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) yang dinilai 
tak sesuai dengan aturan. 
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"Dalam waktu dengan akan diinstruksikan mogok nasional butuh outsourcing PLN di seluruh 
Indonesia. Mogok nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia," ucap 
Said dalam konferensi pers, Kamis (10/6). 

Said mengatakan PLN mengubah kebijakan dalam membayar THR tahun ini. Perusahaan 
menghapus tunjangan kinerja dan tunjangan delta dari komponen pembayaran THR. 

Hal ini dinilai tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan. 

Mogok nasional ini akan diinstruksikan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 
Lalu, didukung oleh anggota KSPI yang berjumlah sekitar 2 juta. 

Namun, Said mengatakan FSPMI akan melakukan aksi nasional terlebih dahulu di kantor pusat 
PLN. Jika aksi nasional ini tak memberikan jalan keluar yang diharapkan pekerja outsourcing 
PLN, maka baru dilakukan mogok nasional. 

"Setelah aksi di kantor pusat PLN, nanti akan dilanjutkan instruksi mogok nasional, berhenti 
bekerja buruh-butuh outsourcing PLN. Didukung oleh anggota FSPMI 250 ribu orang," ujar Said. 

Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan untuk PLN. 

Pertama, pecat direksi dan komisaris PLN. 

"Berhentikan direksi dan komisaris PLN, terutama Direktur Utama Zulkifli Zaini dan direksi yang 
terkait dengan sumber daya manusia. Berhentikan," tegas Said. 

Kedua, cabut peraturan direksi (perdir) PLN terkait pembayaran THR 2021. Said meminta PLN 
kembali memasukkan kembali tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai komponen THR 
2021. 

Ketiga, kembalikan kesepakatan antara Kementerian BMN saat dinahkodai Dahlan Iskan dengan 
DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih 
dari lima tahun. 

Keempat, buat perjanjian kerja bersama antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status 
karyawan. 

Kelima, meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan outsourcing sesuai 
ketentuan. 

CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan Executive Vice President Komunikasi Korporat dan 
CSR PLN Agung Murdifi melalui WhatsApp. Namun, belum ada respons hingga berita ini 
diturunkan. 
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Narasumber 

negative - Arsyadany G. Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat) PT PLN (Persero) 
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga 
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR 

negative - Arsyadany G. Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat) Terkait 
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan 
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero) 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) THR nya dibayar 
sekedarnya, ada yang dibayar Rp 1 juta, Rp 2 juta, THR 2021, terus di mana Menteri, di mana 
Negara 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dalam waktu dekat 
akan diinstrukikan oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan didukung oleh 
KSPI mogok nasional buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok nasional berhenti 
bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia 

 

Ringkasan 

PT PLN (Persero) angkat suara soal tudingan terkait tidak bayar penuh tunjangan hari raya (THR) 
para buruh outsourcingnya. Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G. Akmalaputri 
membantah tudingan tersebut. Menurut Arsyadany, perusahaan pelat merah itu senantiasa 
mematuhi ketentuan yang berlaku terkait hak-hak pekerjanya. "PT PLN (Persero) senantiasa 
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan 
internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga kerja, 
khususnya dalam hal pembayaran THR," ujar Arsyadany kepada detikcom, Kamis (10/6/2021). 
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PLN JAWAB TUDINGAN TAK BAYAR THR PENUH KE BURUH OUTSOURCING 

PT PLN (Persero) angkat suara soal tudingan terkait tidak bayar penuh tunjangan hari raya (THR) 
para buruh outsourcingnya. Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G. Akmalaputri 
membantah tudingan tersebut. Menurut Arsyadany, perusahaan pelat merah itu senantiasa 
mematuhi ketentuan yang berlaku terkait hak-hak pekerjanya. 

"PT PLN (Persero) senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif 
pegawai dan tenaga kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR," ujar Arsyadany kepada 
detikcom, Kamis (10/6/2021). 

Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 
Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuding PLN 
tak membayar penuh THR seluruh buruh outsourcing-nya yang berjumlah hampir 100.000 orang 
di seluruh Indonesia. 

Said menjelaskan maksud THR buruh outsourcing tidak dibayar penuh adalah sebab ada 
tunjangan kinerja dan tunjangan delta para buruh saat menjelang Lebaran 2021 kemarin tiba-
tiba dijadikan tidak tetap. Biasanya, kedua tunjangan itu adalah tunjangan tetap, sehingga THR 
yang dibayarkan berkurang. 

Biasanya THR buruh outsourcing PLN meliputi gaji pokok dan kedua tunjangan tersebut. Akan 
tetapi, untuk tahun ini hanya dihitung berdasarkan gaji pokoknya saja. 

"THR nya dibayar sekedarnya, ada yang dibayar Rp 1 juta, Rp 2 juta, THR 2021, terus di mana 
Menteri, di mana Negara," katanya. 

Oleh karena itu, para buruh outsourcing didukung para anggota KSPI mengancam bakal 
melakukan mogok nasional dalam waktu dekat ini bila hak mereka tidak dibayar sebagaimana 
mestinya. 

"Dalam waktu dekat akan diinstrukikan oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
dan didukung oleh KSPI mogok nasional buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok 
nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia," ucapnya. 

Sebelum itu, para buruh akan melakukan demo ke kantor pusat PLN di Jakarta Selatan dan 
kantor-kantor cabang di daerah. Sebelum melakukan demo dan mogok kerja, para buruh 
berharap agar dibuka diskusi dan dialog dnegan para direksi PLN terkait hal ini. 
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Narasumber 

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Kalau kita bicara Human 
Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Begitu banyak 
aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks 
kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran 
terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini 

positive - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Sementara, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta 
k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan 
kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi 

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Kementerian PPN/Bappenas 
berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa 
dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah 
pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat 

 

Ringkasan 

Pemerintah merencanakan pada 2022 tingkat kemiskinan mencapai 8,5-9% dan tingkat 
pengangguran terbuka mencapai 5,5-6,3%. serta rasio gini menjadi 0,376-0,378. Sasaran ini 
sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 
Rencana tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat 
Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta 
Badan Pusat Statistik, Kemarin (9/6). 
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PEMERINTAH TARGETKAN TINGKAT KEMISKINAN 8,5-9% DI 2022 

PEMERINTAH merencanakan pada 2022 tingkat kemiskinan mencapai 8,5-9% dan tingkat 
pengangguran terbuka mencapai 5,5-6,3%. serta rasio gini menjadi 0,376-0,378. Sasaran ini 
sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 

Rencana tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat 
Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta 
Badan Pusat Statistik, Kemarin (9/6). 

"Kalau kita bicara Human Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan 
pendapatan. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak 
untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran 
pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini," tutur Suharso. 

Dirinya mengatakan Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan 
kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa, 
pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan 
yang inklusif. 

Kementerian Sosial berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta 
perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 
akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data 
penerima bantuan sosial. 

"Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, serta k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian 
dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi," ujarnya. 

Dan memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan 
kesempatan kerja yang inklusif. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam 
meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, 
termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan 
terjangkau "Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan, 
memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, 
karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat," 
pungkasnya. (OL-6). 
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Ringkasan 

PT PLN (Persero) diterpa kabar miring. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal, perusahaan pelat merah itu tak membayar penuh tunjangan hari raya (THR) 
seluruh buruh outsourcing-nya yang berjumlah hampir 100.000 orang di seluruh Indonesia. "THR 
kemarin, THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai 
aturan, baik surat edaran Menteri, baik peraturan pemerintah No.78 tahun 2015 maupun 
peraturan yang selama ini berlaku hampir 10-15 tahun terakhir," ungkap Said dalam konferensi 
pers secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

 

THR TAK DIBAYAR PENUH, BURUH OUTSOURCING PLN ANCAM MOGOK NASIONAL 

PT PLN (Persero) diterpa kabar miring. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal, perusahaan pelat merah itu tak membayar penuh tunjangan hari raya (THR) 
seluruh buruh outsourcing-nya yang berjumlah hampir 100.000 orang di seluruh Indonesia. 

"THR kemarin, THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak 
sesuai aturan, baik surat edaran Menteri, baik peraturan pemerintah No.78 tahun 2015 maupun 
peraturan yang selama ini berlaku hampir 10-15 tahun terakhir," ungkap Said dalam konferensi 
pers secara virtual, Kamis (10/6/2021). 

THR buruh outsourcing tidak dibayar sesuai aturan sebab tunjangan kinerja dan tunjangan delta 
para buruh saat menjelang Lebaran 2021 kemarin tiba-tiba dijadikan tidak tetap. Biasanya, kedua 
tunjangan itu adalah tunjangan tetap, sehingga THR yang dibayarkan berkurang. Biasanya THR 
buruh outsourcing PLN meliputi gaji pokok dan kedua tunjangan tersebut. Akan tetapi, untuk 
tahun ini hanya dihitung berdasarkan gaji pokoknya saja. 

"THR nya dibayar sekedarnya, ada yang dibayar Rp 1 juta, Rp 2 juta, THR 2021, terus di mana 
Menteri, di mana Negara," katanya. 
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Oleh karena itu, para buruh outsourcing didukung para anggota KSPI mengancam bakal 
melakukan mogok nasional dalam waktu dekat ini bila hak mereka tidak dibayar sebagaimana 
mestinya. 

"Dalam waktu dekat akan diinstrukikan oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
dan didukung oleh KSPI mogok nasional buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok 
nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia," katanya. 

Sebelum itu, para buruh akan melakukan demo ke kantor pusat PLN di Jakarta Selatan dan 
kantor-kantor cabang di daerah. 

"Kemudian nanti ada aksi-aksi selanjutnya di depan DPR untuk memberikan perhatian kepada 
buruh outsourcing BUMN khususnya outsoucing PLN dan BUMN-BUMN lainnya," ucapnya. 

Sebelum melakukan demo dan mogok kerja, para buruh berharap agar dibuka diskusi dan dialog 
dnegan para direksi PLN terkait hal ini. 

"Jadi kami minta langsung Direksi PLN berdialog kalau tidak mencapai kata sepakat kami akan 
aksi nasional di depan kantor PLN dalam waktu dekat dan setelah itu dikeluarkan instruksi mogok 
nasional secara terus menerus," ancamnya. 

Dihubungi terpisah, Vice President Hubungan Masyarakat PLN, Arsyadany G Akmalaputri 
menjelaskan, perusahaan telah menjalankan prosedur pencairan THR sesaui dengan aturan yang 
berlaku. 

Sementara mengenai pencairan THR ke pegawai vendor atau pegawai outsourcing yang tengah 
diperkarakan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah perusahaan outsourcing 
yang bekerja sama dengan PLN. PLN, kata dia, tak bisa melakukan intervensi secara langsung. 

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero)," tegasnya. 
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Narasumber 

neutral - Siti Romlah (N/A) Kejadiannya jam 7 malam. Kami dengar ada perempuan-perempuan 
minta tolong. Ada tiga yang terluka dan dibawa ke rumah sakit 

negative - Siti Romlah (N/A) Namun, warga sekitar tidak ada yang berani menolong korban yang 
ketakutan tersebut. Karena takut nanti meninggal di rumah warga kan takut. Di sini soalnya 
ngontrak semua 

neutral - Siti Romlah (N/A) Akhirnya warga pun mengevakuasi tiga orang yang mengalami luka 
patah di kaki dan di kepala itu ke kampung sebelah. Tiga parah, dua selamat, di antaranya asal 
Sumbawa dan Lombok. Mereka katanya turun pakai kain selimut 

negative - Siti Romlah (N/A) Mereka cari tempat sembunyi. Minta tolong kepada kami, untuk 
disembunyikan. Saya ga berani, makanya panggil warga lain 

 

Ringkasan 

5 Calon TKW nekat kabur dari tempat karantina di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan 
Kedungkandang, Kota Malang. Warga mengaku dari 5 orang yang loncat dari tempat 
penampungan, 3 mengalami luka kepala dan patah tulang. "Kejadiannya jam 7 malam. Kami 
dengar ada perempuan-perempuan minta tolong. Ada tiga yang terluka dan dibawa ke rumah 
sakit," ujar Siti Romlah (33), saat ditemui wartawan di lokasi, Kamis (10/6/2021). 

 

USAI LONCAT DARI TEMPAT PENAMPUNGAN, TKW MINTA KE WARGA UNTUK 
DISEMBUNYIKAN 

5 Calon TKW nekat kabur dari tempat karantina di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan 
Kedungkandang, Kota Malang. Warga mengaku dari 5 orang yang loncat dari tempat 
penampungan, 3 mengalami luka kepala dan patah tulang. 
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"Kejadiannya jam 7 malam. Kami dengar ada perempuan-perempuan minta tolong. Ada tiga 
yang terluka dan dibawa ke rumah sakit," ujar Siti Romlah (33), saat ditemui wartawan di lokasi, 
Kamis (10/6/2021). 

Romlah tinggal di rumah kontrakan tepat di belakang tempat karantina bernama balai pelatihan 
kerja luar negeri. Namanya Centra Karya Semesta. Romlah mengajak warga lain memberikan 
pertolongan. 

Dia pun mengajak Halimah mencari pertolongan ke warga sekitar di Jalan Lobak Kelurahan 
Bumiayu RT02/RW05. Lokasi perkampungan warga berada di sisi utara kontrakan Halimah. 

"Namun, warga sekitar tidak ada yang berani menolong korban yang ketakutan tersebut. Karena 
takut nanti meninggal di rumah warga kan takut. Di sini soalnya ngontrak semua," jelasnya. 

Kemudian datanglah seseorang bernama Bu Nur yang menginisiasi untuk menolong mereka. 
Selanjutnya para warga pun menolong tiga orang yang luka-luka ke kampung sebelah. 

"Akhirnya warga pun mengevakuasi tiga orang yang mengalami luka patah di kaki dan di kepala 
itu ke kampung sebelah. Tiga parah, dua selamat, di antaranya asal Sumbawa dan Lombok. 
Mereka katanya turun pakai kain selimut," terangnya. 

Romlah mengaku, 5 perempuan itu meminta tolong untuk disembunyikan. Karena mereka takut 
ketahuan pemilik balai pelatihan tenaga kerja. 

"Mereka cari tempat sembunyi. Minta tolong kepada kami, untuk disembunyikan. Saya ga berani, 
makanya panggil warga lain," tuturnya. 

Pantauan detikcom, 5 perempuan diduga calon TKW itu ditemukan warga di jalan kecil berada 
di sisi timur balai pelatihan kerja. Bercak darah masih terlihat di lokasi, warga menegaskan darah 
tersebut darah dari 5 TKW yang memilih kabur. Mereka kabur menggunakan kain selimut yang 
dililitkan di dinding tempat penampungan yang tingginya sekitar 15 meter. 
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Narasumber 

neutral - Siti Romlah (N/A) Korban minta tolong tapi saya tidak berani, akhirnya korban dibawa 
ke sana (menjauh) ditolong warga di sebelah sana 

neutral - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kita sebelumnya 
mendapatkan laporan kalau ada orang melompat dari PJTKI. Kita sudah melakukan olah TKP, 
mencari keterangan dan bukti-bukti dari para saksi 

 

Ringkasan 

Calon TKW ( Tenaga Kerja Wanita) kabur meloncat dari atap bangunan penampungan di Kota 
Malang. Akibat kejadian tersebut, tiga dari lima orang mengalami patah tulang di kaki. Korban 
berusaha kabur dari lantai empat bangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya 
Semesta (CKS) di Jalan Rajasa Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang. Korban terjatuh dari 
ketinggian di jalan berpaving pinggir gedung bangunan. 

 

COBA KABUR, DI MALANG LOMPAT DARI LANTAI EMPAT 

Calon TKW ( Tenaga Kerja Wanita) kabur meloncat dari atap bangunan penampungan di Kota 
Malang. Akibat kejadian tersebut, tiga dari lima orang mengalami patah tulang di kaki. 

Korban berusaha kabur dari lantai empat bangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya 
Semesta (CKS) di Jalan Rajasa Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang. Korban terjatuh dari 
ketinggian di jalan berpaving pinggir gedung bangunan. 

Korban dalam kondisi kesakitan mendapatkan pertolongan warga sekitar lokasi kejadian dan 
dievakuasi ke Rumah Sakit. Darah kering pun masih terlihat tercecer di paving dan menempel di 
tembok. 

Siti Romlah, warga sekitar lokasi mengungkapkan lima orang berhasil kabur dari bangunan. 
Namun tiga orang terluka setelah berteriak meminta tolong warga sekitar. 
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"Korban minta tolong tapi saya tidak berani, akhirnya korban dibawa ke sana (menjauh) ditolong 
warga di sebelah sana," terangnya di lokasi kejadian, Kamis (10/6). 

Korban sudah dalam posisi tergeletak kesakitan di makam yang berjarak sekitar 10 meter dari 
bangunan. Tiga teman korban kabur sambil meminta tolong ke warga sekitar lokasi. 

Warga pun mengevakuasi korban dalam kondisi kesakitan. Video warga menolong para korban 
pun beredar viral. Korban dalam video itu mengungkapkan perlakuan buruk di ruang 
penampungan. Sehingga banyak yang ingin kabur karena tidak betah. 

"Waktu Lebaran ada yang mati, kita disuruh diam. Kalau ada yang ngomong kita dihukum," kata 
salah satu korban dalam video tersebut. 

Handphone korban mengaku disita dan keseharian dipaksa mengikuti kegiatan yang padat. 
Korban dengan logat Indonesia Timur itu juga menyebut kalau lembaga tersebut tidak resmi. 

Pihak PJTKI saat didatangi di lokasi tidak membukakan pintu, hanya seorang penjaga mengaku 
tidak tahu kejadian tersebut. Ia mengaku bekerja di shif pagi, sehingga tidak mengetahui 
kejadian tersebut. 

"Saya tidak tahu, beda shift. Silakan ke kantor polisi saja," kata pria yang didampingi dua orang 
perempuan. 

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo membenarkan kejadian 
tersebut. Saat ini sejumlah saksi sedang dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tersebut. 

"Kita sebelumnya mendapatkan laporan kalau ada orang melompat dari PJTKI. Kita sudah 
melakukan olah TKP, mencari keterangan dan bukti-bukti dari para saksi," kata Tinton di Polresta 
Malang Kota. 

Tinton mengungkapkan, tiga orang korban sedang dirawat di rumah sakit, namun belum dapat 
dimintai keterangan. Saat ini, polisi sedang fokus mengumpulkan keterangan alat bukti dari 
pengelola. 

Proses pemeriksaan saksi sedang berlangsung, sehingga belum dapat memberikan keterangan 
lebih banyak. 

Polisi juga belum dapat memberikan keterangan tentang status PJTKI. 

[fik]. 
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti dugaan pelanggaran 
pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 yang dilakukan oleh salah satu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) kepada pekerja outsourcing. "Bagaimana mungkin 
perusahaan negara yang penyertaan modalnya di suntik dari uang rakyat tetapi para pekerja 
(outsourcing) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku," kata Said secara virtual, Rabu (10/6/2021). 

 

KSPI: THR UNTUK OUTSOURCING PLN TAK SESUAI ATURAN 

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti dugaan 
pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 yang dilakukan oleh salah satu 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) kepada pekerja outsourcing. 

"Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya di suntik dari uang rakyat 
tetapi para pekerja (outsourcing) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, 
THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Said secara virtual, Rabu (10/6/2021). 

Said menyebutkan, hal itu bermula dari peraturan direksi yang muncul secara tiba-tida menjelang 
Lebaran tahun 2021. Aturan tersebut merubah merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta 
sebagai tunjangan tidak tetap. 

Menurut dia, apa yang dilakukan PLN terkait dengan pembayaran THR, tidak sesuai dengan 
aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pembayaran THR Keagamaan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. 

"Kalau diberitahu dari lama, kita mungkin bisa berunding. Tapi ini tiba-tiba, menjelang Lebaran 
peraturan direksi dikeluarkan, yaitu merubah tunjangan kinerja dan tunjangan yang tadinya 
diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak 
tetap, sehingga tidak dibayarkan pada THR 2021," ungkap Said. 
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Tindakan sepihak ini menurut Said merugikan pekerja outsourcing di seluruh Indonesia. Ia 
menilai, direksi tidak berhak mengeluarkan peraturan tersebut, lantara pekerja outsourcing 
merupakan pekerja dari vendor. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Said menyayangkan tindakan PLN yang kurang memanusiakan pekerja 
outsourcing. 

Padahal para pekerja outsourcing tersebut melakukan pekerjaan into ( core business ) 
perusahaan. 

"Ini seperti perbudakan modern, anehnya kesejahteraan tidak diatur vendor atau agen 
outsourcing, tapi malah malah diatur direksi. Ngapain direksi mengeluarkan peraturan (untuk 
outsourcing)? Kan bukan karyawannya," ungkap Said. 

Said menjelaskan, ada banyak buruh outsourcing yang meninggal disengat listrik, sayangnya 
keluarga dan ahli waris tidak mendapatkan kompensasi apapun dari PLN. Hal ini tentunya perlu 
menjadi perhatian pemerintah untuk mensejahterakan buruh outsourcing, utamanya sebagai 
garda depan dalam menyediakan, dan melayanai masyarakat. 

"Banyak petugas outsourcing PLN yang meninggal disengat listrik di pelosok negeri. Buruh 
outsourcing PLN adalah garda depan dalam menyediakan, melakukan maintainance untuk 
rakyat. Tetapi THR-nya dibayar sekedarnya ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Walau dikatakan 
Menteri, BUMN rugi Rp 500 triliun, tetapi bonus akhir tahunnya ratusan juta," tegs dia. 

.Menanggapi hal itu, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana 
Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor. 
“Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN 
(Persero),” kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021). Arsyadani memastikan, 
pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 
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Pengumuman hasil seleksi gelombang 17 dapat dicek melalui dua cara berikut. Setelah 
pendaftaran gelombang 17 resmi ditutup pada Senin (7/6/2021), pihak akan menyampaikan 
pengumuman seleksinya. 

 

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DAPAT DICEK 
MELALUI 2 CARA BERIKUT INI! 

Pengumuman hasil seleksi gelombang 17 dapat dicek melalui dua cara berikut. 

Setelah pendaftaran gelombang 17 resmi ditutup pada Senin (7/6/2021), pihak akan 
menyampaikan pengumuman seleksinya. 

Namun hingga saat ini pihak belum mengumumkan hasil seleksi Gelombang 17. 

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

Cara Cek Hasil Seleksi 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. 

- Begitu juga sebaliknya, bagi peserta yang tidak lolos, jangan harap akan mendapatkan SMS 
pemberitahuan tersebut. 
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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. 

Kapan Pengumuman Gelombang 17? Ini Jadwal dan Cara Cek Lolos via SMS, prakerja.go.id 
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. 
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Narasumber 

neutral - Yulianto (Perwakilan pengemudi GoSend SMD Jabodetabek) Jadi harapan kita diadain 
tarif dasar kayak GoRide misalnya 1-5 km tetap Rp 8.000 gitu lho. Kalau kita enggak, kalau 
tingkatnya 0 km berarti gratis, kalau kita ngantarnya 2 km berarti 2x2.000, yang kita dapat cuma 
Rp 4.000 

 

Ringkasan 

Driver Gojek yang menjadi mitra GoTo untuk layanan GoKilat atau GoSend Same Day Delivery 
(SMD) sedang melakukan aksi mogok massal dengan cara off bid. Hal itu dilakukan karena ada 
perubahan insentif atau bonus secara sepihak. Perwakilan pengemudi GoSend SMD 
Jabodetabek, Yulianto berharap Gojek memberikan solusi saat ada pengurangan insentif. 
Misalnya sebagai pengganti turunnya insentif perusahaan bisa menaikkan pendapatan pokok 
atau tarif per jarak tempuh yang saat ini sebesar Rp 2.000/km. 

 

INI BIANG KEROK YANG BIKIN DRIVER GOSEND MOGOK MASSAL 

Driver Gojek yang menjadi mitra GoTo untuk layanan GoKilat atau GoSend Same Day Delivery 
(SMD) sedang melakukan aksi mogok massal dengan cara off bid. Hal itu dilakukan karena ada 
perubahan insentif atau bonus secara sepihak. 

Perwakilan pengemudi GoSend SMD Jabodetabek, Yulianto berharap Gojek memberikan solusi 
saat ada pengurangan insentif. Misalnya sebagai pengganti turunnya insentif perusahaan bisa 
menaikkan pendapatan pokok atau tarif per jarak tempuh yang saat ini sebesar Rp 2.000/km. 

"Jadi harapan kita diadain tarif dasar kayak GoRide misalnya 1-5 km tetap Rp 8.000 gitu lho. 
Kalau kita enggak, kalau tingkatnya 0 km berarti gratis, kalau kita ngantarnya 2 km berarti 
2x2.000, yang kita dapat cuma Rp 4.000," katanya kepada detikcom, Kamis (10/6/2021). 
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Seperti diketahui, mitra driver GoSend Same Day memperoleh penghasilan utama dari 
pendapatan tarif pokok per jarak tempuh, kemudian baru ditambah insentif (bonus). Nah 
besaran insentif ini yang mengalami penyesuaian. 

Penyesuaian insentif terjadi untuk wilayah Jabodetabek jika mendapat performa minimum 80%. 
Berikut besaran insentif driver GoSend Same Day setelah mengalami penurunan: 

Pengantaran 1-9 mendapatkan bonus Rp 1.000 

Pengantaran 10-14 mendapatkan bonus Rp 2.000 

Pengantaran lebih dari 15 mendapatkan bonus Rp 2.500 

Besaran insentif lama sebelum mengalami penurunan : 

Menyelesaikan 5 pengantaran dapat bonus Rp 10.000 

Menyelesaikan 8 pengantaran dapat bonus Rp 30.000 

Menyelesaikan 10 pengantaran dapat bonus Rp 45.000 

Menyelesaikan 13 pengantaran dapat bonus Rp 60.000 

Menyelesaikan 15 pengantaran dapat bonus Rp 100.000 
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Narasumber 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kami masih melakukan 
konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka termasuk dalam daftar 
blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Karena itu hasil seleksi 
belum akan diumumkan hari ini atau besok. Saya masih menunggu jumlah mereka yang 
mendaftar untuk gelombang 17 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Karena itu hasil seleksi 
belum akan diumumkan hari ini atau besok. 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 adalah 
gelombang terakhir untuk semester 1-2021 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Dengan penutupan 
gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun 
2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi 

 

Ringkasan 

Berikut ini cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17, lengkap beserta panduan 
mengikuti pelatihan dan besaran insentifnya. Diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 
17 telah ditutup pada, Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB. Kuota yang disedikan untuk program 
Kartu Prakerja Gelombang 17 ini sebanyak 44.000 peserta. 
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CARA CEK HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17, INI PANDUAN IKUT 
PELATIHAN & BESARAN INSENTIFNYA 

Berikut ini cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17, lengkap beserta panduan 
mengikuti pelatihan dan besaran insentifnya. 

Diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah ditutup pada, Senin (7/6/2021) pukul 
23.59 WIB. 

Kuota yang disedikan untuk program Kartu Prakerja Gelombang 17 ini sebanyak 44.000 peserta. 

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

"Kami masih melakukan konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka 
termasuk dalam daftar blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya," kata Louisa 
Tuhatu dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021). 

CEK Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17, Login www.prakerja.go.id atau Lewat SMS 
KAPAN Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17? Ini Cara Cek Lolos atau Tidak Untuk itu, 
Louisa menyebut, saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan kapan hasil seleksi peserta yang 
lolos kartu prakerja gelombang 17. 

"Karena itu hasil seleksi belum akan diumumkan hari ini atau besok." "Saya masih menunggu 
jumlah mereka yang mendaftar untuk gelombang 17," katanya. 

Perlu diketahui, Kartu Prakerja gelombang 17 merupakan gelombang tambahan yang dibuka 
untuk menyerap kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut. 

Hal itu lantaran mereka tidak membeli pelatihan dalam waktu 30 hari sejak mereka ditetapkan 
sebagai penerima Kartu Prakerja. 

Dengan dibukanya gelombang 17, Louisa mengatakan target program kartu prakerja di semester 
1 tahun 2021 telah tercapai. 

"Gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester 1-2021." "Dengan penutupan 
gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun 
2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi," tambahnya. 

Lantas bagaimana cara cek hasil seleksi program Kartu Prakerja? Hasil Survei Positif, Manajemen 
Kartu Prakerja Berkomitmen Terus Lakukan Perbaikan Cara cek lolos atau tidak pada Program 
Kartu Prakerja: 

1. SMS Pemberitahuan 

Pendaftar yang lolos akan menerima SMS pemberitahuan ke nomor terdaftar pada akun Prakerja. 
Pastikan Anda menggunakan nomor HP yang terdaftar atau minimal nomor HP harus aktif. 
Sementara bagi peserta yang tidak lolos, mereka tidak akan mendapatkan SMS pemberitahuan. 
Cek lolos atau tidak di seleksi Kartu Prakerja gelombang 12 juga dapat dilakukan melalui 
dashboard akun Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id. Kemudian, cek di dashboard akun Kartu 
Prakerja. 

2. Dashboard Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id 

Jika waktu pengumuman seleksi Gelombang telah tiba, pendaftar bisa login ke akun Kartu 
Prakerja di https://www.prakerja.go.id/, lalu cek dashboard akun Kartu Prakerja ( dashboard 
Kartu Prakerja). 

http://www.prakerja.go.id/
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Jika lolos seleksi gelombang, pendaftar juga akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS. 

Selain itu, pendaftar juga dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard 
akun tersebut. 

Namun, jika tidak lolos, pendaftar akan mendapatkan notifikasi pada dasboard akun Kartu 
Prakerja. 

Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Tidak Lolos" pada dashboard akun Kartu Prakerja, dan 
pendaftar tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. 

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan serta beberapa kriteria 
untuk masyarakat yang bisa lolos sebagai peserta Kartu Prakerja. Orang yang sudah menjadi 
peserta di periode sebelumnya tidak bisa kembali mendaftar di gelombang selanjutnya. 

Berikut daftar orang yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja: 1. Pejabat Negara 2. 
Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD 3. Aparatur Sipil Negara 4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia 
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kepala Desa dan perangkat desa 7. Direksi, 
Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMD atau BUMN 8. Tidak sedang menerima bantuan 
lain dari pemerintah yakni bansos Kemensos (DTKS), penerima BSU atau BPUM atau penerima 
Kartu Prakerja 2020. 

Cara Cek Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17 Lolos Atau Tidak, Berikut Langkah Ikuti 
Pelatihannya Apa Arti Status Sedang Dievaluasi di Akun Kartu Prakerja Gelombang 17? Ini 
Penjelasannya Panduan Mengikuti Pelatihan Kartu Prakerja: 

1. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia. 

2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, 
Sekolahmu, atau Tokopedia. 

3. Tonton video tentang Kartu Prakerja yang ada di dashboard sebelum membeli pelatihan 
pertama. 

4. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu. 

5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja. 

6. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman. 

Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut Namun sebelumnya, Anda dapat 
mengecek dashboard akun Prakerja di www.prakerja.go.id untuk memastikan dana pelatihan 
sudah tersedia. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk membeli pelatihan. 

Penerima Program Kartu Prakerja, akan mendapatkan dana insentif berupa: - Bantuan pelatihan 
sebesar Rp1.000.000,00. 

- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000,00 yang akan diberikan sebesar 
Rp600.000,00 selama 4 bulan. 

- Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000,00 yang dibayarkan sebesar 
Rp50.000,00 setiap survei. 

Insentif akan didapatkan setelah peserta selesai melakukan pelatihan dan mengikuti survei. 

Dengan demikian, peserta yang mengikuti Program Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan 
total Rp3.550.000,00 juta selama 4 bulan. 
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Judul PMI terkurung di Sungai Penchala terima bantuan logistik 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend PMI di Malaysia 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2203198/pmi-terkurung-di-sungai-
penchala-terima-bantuan-logistik 

Jurnalis Agus Setiawan 

Tanggal 2021-06-10 14:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Yoshi Iskandar (Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur) Kami dengan 
dibantu ormas Indonesia di Malaysia sudah mengirimkan ke-63 dus bantuan logistik yang 
diserahkan ke koordinator di kawasan tersebut dari Himpunan Keluarga Kerinci Bersatu Malaysia 

 

Ringkasan 

Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang terkurung di Kampung Sungai Penchala, Damansara, 
Selangor, Malaysia, karena lokasinya terpapar COVID-19 menerima bantuan logistik dari 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. "Kami dengan dibantu ormas 
Indonesia di Malaysia sudah mengirimkan ke-63 dus bantuan logistik yang diserahkan ke 
koordinator di kawasan tersebut dari Himpunan Keluarga Kerinci Bersatu Malaysia," ujar 
Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, Kamis. 

 

PMI TERKURUNG DI SUNGAI PENCHALA TERIMA BANTUAN LOGISTIK 

Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang terkurung di Kampung Sungai Penchala, Damansara, 
Selangor, Malaysia, karena lokasinya terpapar COVID-19 menerima bantuan logistik dari 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. 

"Kami dengan dibantu ormas Indonesia di Malaysia sudah mengirimkan ke-63 dus bantuan 
logistik yang diserahkan ke koordinator di kawasan tersebut dari Himpunan Keluarga Kerinci 
Bersatu Malaysia," ujar Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, 
Kamis. 

Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Hermono bersama Presidium Aliansi Organisasi Masyarakat 
Indonesia (AOMI) di Malaysia Hardjito dan Ketua Badan Pelaksana KNPI Malaysia Tengku Adnan 
ikut serta dalam pengiriman logistik tersebut. 
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Yoshi mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mendistribusikan bantuan logistik tersebut ke-
63 warga namun melalui koordinatornya karena kawasan tersebut sudah dalam pengamanan 
aparat keamanan di Malaysia. 

Sebelumnya pada Selasa (8/6) Menteri Senior Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 
mengumumkan Kampung Sungai Penchala di antara tujuh lokasi yang dikenakan Perintah 
Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) serentak mulai Kamis (10/6) karena terjadi 
peningkatan kasus positif COVID-19 hingga 65 kasus dalam masa dua Minggu. 

Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) yang dilaksanakan di satu kawasan di Kuala 
Lumpur dan enam lokasi di Sabah berlangsung 10 Juni hingga 23 Juni 2021. 

Berdasarkan yang terjadinya sebelum sebuah kawasan yang dikenai PKPD ditutup dengan kawat 
berduri oleh tentara sedangkan penghuninya dan orang luar tidak boleh masuk ke kawasan 
tersebut kecuali petugas kesehatan dan aparat keamanan. 

Petugas kesehatan kemudian melakukan tes COVID-19 ke penghuni kawasan tersebut dan 
mereka yang diketahui tertular langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Buloh kalau berada di 
Kuala Lumpur. 
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Judul Ponpes di Majalengka Selenggarakan Pelatihan Multimedia Gratis 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pelatihan Multimedia 

Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/ciayumajakuning/kab-
majalengka/1074590/ponpes-di-majalengka-selenggarakan-pelatihan-
multimedia-gratis 

Jurnalis Jaja Sumarja 

Tanggal 2021-06-10 14:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhammad Nawawi (Ketua BLK Komunitas Multimedia Ponpes Syafi'iyah) Agar 
pembelajarannya lebih efektif jumlah pesertanya pun kita batasi hanya 16 orang yang terdiri dari 
berbagai wilayah di Majalengka 

positive - Muhammad Nawawi (Ketua BLK Komunitas Multimedia Ponpes Syafi'iyah) Kedepannya 
santri tidak hanya bisa mengaji tapi juga memiliki skill dan kemampuan yang siap bersaing 
dengan dunia luar 

positive - Bobby Bobob (Sutradara) Saya berterimakasih kepada guru-guru MTs yang dulu 
mengajari saya baca dan tulis. Sekarang jika ada undangan dari pihak yayasan saya sempatkan 
hadir. Saya bangga jadi alumni MTs Syafiiyah Cisambeng 

 

Ringkasan 

Ponpes Syafi'iyah Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 
menyelenggarakan Pelatihan multimedia. Kegiatan yang sudah berjalan selama dua pekan itu, 
diselenggarakan oleh Balai latihan Kerja Komunitas Ponpes yang telah terdaftar langsung di 
Kementrian Ketenagakerjaan RI. 

 

PONPES DI MAJALENGKA SELENGGARAKAN PELATIHAN MULTIMEDIA GRATIS 

Ponpes Syafi'iyah Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 
menyelenggarakan Pelatihan multimedia. 

Kegiatan yang sudah berjalan selama dua pekan itu, diselenggarakan oleh Balai latihan Kerja 
Komunitas Ponpes yang telah terdaftar langsung di Kementrian Ketenagakerjaan RI. 

"Agar pembelajarannya lebih efektif jumlah pesertanya pun kita batasi hanya 16 orang yang 
terdiri dari berbagai wilayah di Majalengka," ungkap Ketua BLK Komunitas Multimedia Ponpes 



 

147 
 

Syafi'iyah, Muhammad Nawawi, Kamis (10/6/2021) Menurut dia, tujuan dari kegiatan tersebut, 
sebagai usaha untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang multimedia dengan 
di pandu dan dilatih oleh instruktur yang sudah tersertifikasi oleh Kemenaker RI. 

Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Ida 
Fauziyah selaku Menteri Kemenaker RI yang telah peduli kepada pesantren dengan mendirikan 
Balai Latihan Kerja. 

"Kedepannya santri tidak hanya bisa mengaji tapi juga memiliki skill dan kemampuan yang siap 
bersaing dengan dunia luar," ujar Nawawi. 

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga kedatangan tamu kehormatan. Yakni 
Sutradara senior perfilman asal Majalengka, Bobby Bobob. 

Menurut Nawawi, para peserta pelatihan sangat antusias ketika berkesempatan untuk menimba 
ilmu langsung dari sutradara yang telah malang-melintang di dunia perfilman di Indonesia. 

Sebut saja, kata dia, sinetron Putra Petir yang kala itu tayang di salah satu stasiun televisi 
nasional merupakan salah satu dari sekian banyak project yang melibatkan tangan dinginnya. 

Disela-sela aktivitasnya sebagai seorang sutradara yang menahkodai aktivitas shooting, ia 
berkesempatan hadir untuk berbagi pengalaman apa yang menjadi bagian dari kegiatannya 
selama ini sekaligus juga untuk melepas rasa rindunya ketika masih sekolah di MTs Syafiiyah 
Cisambeng. 

Sementara pada saat diminta untuk berbagi pengalaman sharing mengenai multimedia, menurut 
Bobby, bahwa sesibuk apapun kegiatan dirinya akan menyempatkan hadir karena itu bidang 
yang selama ini ia tekuni. 

"Saya berterimakasih kepada guru-guru MTs yang dulu mengajari saya baca dan tulis. Sekarang 
jika ada undangan dari pihak yayasan saya sempatkan hadir. Saya bangga jadi alumni MTs 
Syafiiyah Cisambeng." jelas Bobby. (*). 
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Judul Serikat Buruh Minta Jokowi Rombak Manajemen PLN, Kenapa? 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami minta 
berhentikan direksi dan komisaris PLN, periksa itu kenapa utang Rp 500 triliun, kenapa hak buruh 
dilanggar. Terutama Dirut dan Direktur SDM, mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa sampai 
persoalan ini ke beliau, buruh outsourcing PLN itu tidak diberlakukan manusiawi 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami meminta DPR 
RI, Komisi IX, memanggil direksi dan komisaris PLN mempertanggungjawabkan terhadap THR 
yang tidak dibayarkan sesuai, upah lembur, dan kesejahteraan lainnya. Surat akan kami 
layangkan oleh FSPMI dan KSPI ke Komisi IX DPR RI, Presiden dan juga Menteri BUMN 

neutral - Erwin Ardianto (Corporate Secretary PT Haleyora Power) Manajemen PT Haleyora 
Power telah melaksanakan kewajiban pembayaran THR tepat waktu dengan jumlah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ada yang terima 
Rp 1 juta, ada yang terima Rp 2 juta THR 2021, paling tinggi Rp 3 juta, ada yang meninggal 
ketika memperbaiki instalasi listrik. Tapi para direksi menerima, walaupun rugi Rp 500 triliun, 
bonus akhir tahunnya ratusan juta rupiah 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Jokowi untuk mencopot jajaran 
direksi dan komisaris PT (Persero). Pernyataan ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal 
menyikapi masalah pembayaran THR terhadap pekerja alih daya atau di PLN. KSPI bersama 
dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga menaungi para pekerja 
PLN, meminta terutama pencopotan ini dilakukan terhadap Direktur Utama dan Direktur SDM di 
BUMN setrum. Selain karena persoalan ketenagakerjaan, permintaan tersebut dilayangkan atas 
dasar besarnya total utang PLN. 
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SERIKAT BURUH MINTA JOKOWI ROMBAK MANAJEMEN PLN, KENAPA? 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Jokowi untuk mencopot jajaran 
direksi dan komisaris PT (Persero). Pernyataan ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal 
menyikapi masalah pembayaran THR terhadap pekerja alih daya atau di PLN. 

KSPI bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga menaungi 
para pekerja PLN, meminta terutama pencopotan ini dilakukan terhadap Direktur Utama dan 
Direktur SDM di BUMN setrum. Selain karena persoalan ketenagakerjaan, permintaan tersebut 
dilayangkan atas dasar besarnya total utang PLN. 

"Kami minta berhentikan direksi dan komisaris PLN, periksa itu kenapa utang Rp 500 triliun, 
kenapa hak buruh dilanggar. Terutama Dirut dan Direktur SDM, mudah-mudahan Pak Presiden 
Jokowi bisa sampai persoalan ini ke beliau, buruh outsourcing PLN itu tidak diberlakukan 
manusiawi," jelas Said Iqbal dalam virtual conference, Kamis (10/6). 

Said Iqbal mengatakan, permasalahan tidak penuhnya THR yang diterima pekerja PLN terjadi 
lantaran diterbitkannya peraturan direksi. Di mana dalam aturan tersebut, terdapat instruksi agar 
THR dibayarkan tanpa tunjangan kinerja dan tunjangan delta. 

Selain bakal melayangkan permintaan langsung pada Jokowi, serikat buruh juga bakal meminta 
DPR RI khususnya Komisi IX untuk memanggil jajaran direksi dan komisaris PLN. Surat yang 
sama, akan ditujukan pula untuk Menteri BUMN Erick Thohir. 

Selanjutnya, mereka juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pembuatan 
perjanjian kerja bersama antara para pekerja dengan manajemen PLN. 

"Kami meminta DPR RI, Komisi IX, memanggil direksi dan komisaris PLN 
mempertanggungjawabkan terhadap THR yang tidak dibayarkan sesuai, upah lembur, dan 
kesejahteraan lainnya. Surat akan kami layangkan oleh FSPMI dan KSPI ke Komisi IX DPR RI, 
Presiden dan juga Menteri BUMN," pungkas Said Iqbal. 

Untuk diketahui, sebelumnya salah satu perusahaan outsourcing yang menaungi tenaga kerja 
alih daya PLN, Haleyora Power Group, menegaskan telah membayarkan THR sesuai ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Corporate Secretary PT Haleyora Power, Erwin Ardianto, 
menegaskan perusahaan telah membayarkan kewajiban tersebut secara penuh. 

"Manajemen PT Haleyora Power telah melaksanakan kewajiban pembayaran THR tepat waktu 
dengan jumlah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," jelas Erwin 
dalam keterangan resmi, Senin (17/5). 

Sementara di sisi lain, Said Iqbal menegaskan, besaran tunjangan yang diterima oleh para 
pekerja ini berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Angka ini tidak termasuk tunjangan kinerja 
dan tunjangan delta. 

"Ada yang terima Rp 1 juta, ada yang terima Rp 2 juta THR 2021, paling tinggi Rp 3 juta, ada 
yang meninggal ketika memperbaiki instalasi listrik. Tapi para direksi menerima, walaupun rugi 
Rp 500 triliun, bonus akhir tahunnya ratusan juta rupiah," tuturnya. 
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Judul Heboh! 5 Calon TKI di Malang Nekat Lompat dari Atap Gedung, 3 Alami 
Patah Kaki 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/451584/704/heboh-5-calon-tki-di-
malang-nekat-lompat-dari-atap-gedung-3-alami-patah-kaki-
1623305183 

Jurnalis Deny Irwansyah 

Tanggal 2021-06-10 13:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Siti Romlah (N/A) Kita sempat ketakutan tapi karena melihat kondisi korban yang 
mengalami luka patah kaki akhirnya kita tolong mereka 

negative - Halimatus Sakdiyah (N/A) Kejadian ini bukan kali pertama selama tiga tahun terakhir 
ada tiga kali peristiwa buruh migran kabur yang yang terparah ini hingga tiga luka pada Rabu 
malam tadi 

 

Ringkasan 

Kehebohan terjadi di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang dimana lima perempuan calon TKI 
kabur dari tempat penampungan dengan cara melompat dari atap gedung berketinggian 15 
meter. Mereka nekat melompat dari atap Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Central Karya 
Semesta, Rabu malam (9/6/2021). Akibatnya tiga diantaranya mengalami patah tulang. Kelima 
buruh migran ini mengaku kabur karena tidak tahan kerap disiksa video pengakuan mereka viral 
di medsos. 

 

HEBOH! 5 CALON TKI DI MALANG NEKAT LOMPAT DARI ATAP GEDUNG, 3 ALAMI 
PATAH KAKI 

Kehebohan terjadi di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang dimana lima perempuan calon TKI 
kabur dari tempat penampungan dengan cara melompat dari atap gedung berketinggian 15 
meter. Mereka nekat melompat dari atap Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Central Karya 
Semesta, Rabu malam (9/6/2021). 

Akibatnya tiga diantaranya mengalami patah tulang. Kelima buruh migran ini mengaku kabur 
karena tidak tahan kerap disiksa video pengakuan mereka viral di medsos. 
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Nampak kerumunan warga dan Polisi terlihat di lokasi pelatihan buruh migran ini hingga Kamis 
siang tadi. Warga menunjukkan bekas ceceran darah para buruh migran yang kabur melompat 
dari atap bangunan 4 lantai Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya Semesta. 

Menurut Siti Romlah warga Jalan Rajasa mereka dikagetkan dengan keberadaan lima perempuan 
yang mengaku calon buruh migran yang kabur melompat hingga luka dan meminta diantar ke 
rumah sakit. "Kita sempat ketakutan tapi karena melihat kondisi korban yang mengalami luka 
patah kaki akhirnya kita tolong mereka," ungkap dia, Kamis (10/6/2021). 

Terlebih lagi para korban mengaku minta tolong terpaksa kabur karena kerap mengalami siksaan 
dan ada rekan mereka yang sampai meninggal dunia. 

"Kejadian ini bukan kali pertama selama tiga tahun terakhir ada tiga kali peristiwa buruh migran 
kabur yang yang terparah ini hingga tiga luka pada Rabu malam tadi," timpal Halimatus Sakdiyah 
warga setempat. 

Kelima buruh migran yang kabur hingga tiga luka patah kaki dan dua luka ringan kini menurut 
warga sudah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan 
intensif. 

Saat berusaha dikonfirmasi seorang laki-laki dan perempuan berseragam Balai Latihan Kerja Luar 
Negeri Central Karya Semesta mengaku tidak mengetahui peristiwa Rabu malam karena beda 
jam tugas dan tidak memperbolehkan untuk masuk bertemu pengelola. 

(sms). 
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Judul Kembangkan SDM Sertifikasi Kompetensi di Indonesia Timur, BNSP 
Latih Asesor 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Sertifikasi Kompetensi di Indonesia Timur 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/785129/kembangkan-sdm-
sertifikasi-kompetensi-di-indonesia-timur-bnsp-latih-asesor 

Jurnalis BW 

Tanggal 2021-06-10 13:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Miftakul Azis (Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)) BNSP dengan 
tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam PP 10 Tahun 2018 tentang BNSP terus 
melakukan kerja kelembagaan bersama masyarakat dalam hal pengakuan kompetensi tenaga 
kerja untk memastikan peningkatan produktivitas dan daya saing, di antaranya dengan 
mengembangkan sumber daya sertifikasi di daerah termasuk di Indonesia Timur 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Miftakul Azis membuka pelatihan dan 
sertifikasi asesor kompetensi di Swissbell Hotel, Kota Manado, Sulawesi Utara. Acara ini digelar 
selama lima hari, 7-12 Juni 2021. Dalam sambutan Azis menyatakan, sertifikasi profesi gencar 
dilakukan oleh BNSP sebagai salah satu langkah mendukung program pemerintah di bawah 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. 

 

KEMBANGKAN SDM SERTIFIKASI KOMPETENSI DI INDONESIA TIMUR, BNSP LATIH 
ASESOR 

Manado, Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Miftakul Azis membuka pelatihan 
dan sertifikasi asesor kompetensi di Swissbell Hotel, Kota Manado, Sulawesi Utara. 

Acara ini digelar selama lima hari, 7-12 Juni 2021. Dalam sambutan Azis menyatakan, sertifikasi 
profesi gencar dilakukan oleh BNSP sebagai salah satu langkah mendukung program pemerintah 
di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewujudkan sumber daya manusia (SDM) 
unggul. 

Menurut Azis, terwujudnya SDM unggul yang merupakan visi besar Presiden Jokowi dan Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin untuk menghadapi tantangan industri 4.0 dan bonus demografi harus 
disukseskan. 
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"BNSP dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam PP 10 Tahun 2018 
tentang BNSP terus melakukan kerja kelembagaan bersama masyarakat dalam hal pengakuan 
kompetensi tenaga kerja untk memastikan peningkatan produktivitas dan daya saing, di 
antaranya dengan mengembangkan sumber daya sertifikasi di daerah termasuk di Indonesia 
Timur," kata Azis, dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021). 

Azis menjelaskan, asesor kompetensi merupakan salah satu sumber daya sertifikasi kompetensi 
yang bertugas melakukan asesmen kompetensi dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja 
nasional. 

BNSP, kata dia terus melakukan pengembangan asesor kompetensi tidak hanya kualitas dan 
kuantitas asesor kompetensi tetapi juga persebaran asesor kompetensi di seluruh Indonesia. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

positive - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor 
Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia hingga saat ini tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dan 
Lembaga Non Struktural. 

 

BPJAMSOSTEK KEMBALI RAIH PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN DENGAN 
NILAI SANGAT MEMUASKAN 

JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia hingga saat ini tidak menyurutkan 
semangat BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
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Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dan 
Lembaga Non Struktural. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Deputi Direktur 
Bidang Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di 
Jakarta, Rabu (9/6). 

Tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga Tinggi 
Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan 27 Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat. 

Dari 4 aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan 
sumber daya kearsipan, BPJAMSOSTEK berhasil mencatatkan nilai sebesar 91,36 dan masuk ke 
dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 
BPJAMSOSTEK telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, maupun Kantor Cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus 
meningkat," tutup Hidayat. (*). 

 

 

 



 

156 
 

Judul Serikat Buruh: Cara-Cara Perpajakan Pemerintah Sifat Penjajah 
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negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Cara-cara 
memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikan PPN khususnya PPN sembako adalah 
cara-cara kolonialisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ini adalah sifat 
penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPnBM 
0 persen, tapi rakyat untuk makan direncanakan dikenai pajak 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jangankan Rp 11 
ribu triliun uang pengusaha di luar negeri akan masuk, yang ada penerimaan pajak saja tidak 
tercapai. Setop retorika Menteri Keuangan memberlakukan tax amnesty jilid 2 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami akan tempuh 
secara hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami minta DPR menolak keras, 
jadilah wakil rakyat. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty dan menaikan PPN 
untuk sembako 

positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan) 
Jadi kalau ada perubahan itu arahnya kemana pasti dampak ke perekonomian selalu kita 
perhitungkan secara terukur 

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan) 
Ini terjadi secara berkelanjutan khususnya perekonomian Indonesia, bukan Indonesia saja 
perekonomian dunia mengalami perubahan secara struktur bagaimana cara pemajakannya harus 
semakin sesuai dengan struktur perekekonomian 

positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan) 
Kita tidak bisa memajaki secara berpihak itu yang terjadi di G20 bagaimana pemajakan secara 
konsisten baik pihak satu maupun pihak dua jadi ini proses reformasi perpajakan yang harus kita 
kuatkan. Bukan hanya untuk 2023, 2024, 2023, struktur perpajakan kita harus sesuai dengan 
perekonomian kita 

 



 

157 
 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan rencana 
pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok seperti sembako. Di sisi lain, 
pemerintah juga berencana untuk kembali menggelar program pengampunan pajak (tax 
amnesty) jilid II, yang masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). 

 

SERIKAT BURUH: CARA-CARA PERPAJAKAN PEMERINTAH SIFAT PENJAJAH 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan rencana 
pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok seperti sembako. 

Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk kembali menggelar program pengampunan pajak 
(tax amnesty) jilid II, yang masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). 

"Cara-cara memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikan PPN khususnya PPN 
sembako adalah cara-cara kolonialisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Iqbal 
dalam sesi teleconference, Kamis (10/6). 

"Ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan 
relaksasi PPnBM 0 persen, tapi rakyat untuk makan direncanakan dikenai pajak," serunya. 

Iqbal lantas menyoroti program tax amnesty jilid I, yang menurutnya gagal mewujudkan target 
untuk mendatangkan ribuan triliun Rupiah dana dari luar negeri. 

"Jangankan Rp 11 ribu triliun uang pengusaha di luar negeri akan masuk, yang ada penerimaan 
pajak saja tidak tercapai. Setop retorika Menteri Keuangan memberlakukan tax amnesty jilid 2," 
ujar dia. 

"Kami akan tempuh secara hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami minta 
DPR menolak keras, jadilah wakil rakyat. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty 
dan menaikan PPN untuk sembako," tegasnya. 

Pemerintah Pastikan Perubahan Aturan Perpajakan 2022 Telah Dilakukan Kajian Mendalam 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu 
menyatakan, bahwa kebijakan reformasi perpajakan dilakukan pemerintah di 2022 sudah 
dilakukan kajian secara dalam. Termasuk melihat dampak terhadap perekonomiannya. 

"Jadi kalau ada perubahan itu arahnya kemana pasti dampak ke perekonomian selalu kita 
perhitungkan secara terukur," jelasnya dalam acara diskusi, Jumat (4/6). 

Dia mengatakan reformasi perpajakan ini juga merupakan reformasi berkelanjutan yang terus 
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari 
pandemi Covid-19. Terlebih ini juga menjadi bagian dari konsolidasi terhadap kebijakan fiskal di 
Tanah Air. 

"Ini terjadi secara berkelanjutan khususnya perekonomian Indonesia, bukan Indonesia saja 
perekonomian dunia mengalami perubahan secara struktur bagaimana cara pemajakannya harus 
semakin sesuai dengan struktur perekekonomian," jelasnya. 

Atas dasar itu, pemerintah berinisiasi melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh 
pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE). Pungutan PPN dilakukan atas 
produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia Menurutnya reformasi perpajakan tidak 
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hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah melakukan ini juga sesuai dengan best 
practice di dunia. 

"Kita tidak bisa memajaki secara berpihak itu yang terjadi di G20 bagaimana pemajakan secara 
konsisten baik pihak satu maupun pihak dua jadi ini proses reformasi perpajakan yang harus kita 
kuatkan. Bukan hanya untuk 2023, 2024, 2023, struktur perpajakan kita harus sesuai dengan 
perekonomian kita," tandasnya. 
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neutral - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Kita langsung 
melakukan olah TKP disana 

negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Jadi hari ini 
kita masih proses periksa saksi-saksi, karena kemarin situasi sudah malam, sehingga baru hari 
ini diperiksa 

negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Alasan kabur 
kami belum bisa menyebutkan, karena korban belum bisa diminta keterangan. Terkait kondisi 
korban informasinya mengalami luka, teyapi detailnya kita harus koordinasi dengan dokter untuk 
tahu rekam medisnya 

 

Ringkasan 

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota mendalami kasus lima Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) yang melompat dari gedung sekira 15 meter. Lima orang tersebut melompat 
karena berupaya melarikan diri dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di 
Jalan Rajasa, Kelurahan, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Rabu 
(9/6/2021) malam. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo 
mengungkapkan, setelah pihaknya mendapatakn laporan jika ada orang melompat dari gedung 
PJTKI, polisi langsung mendatangi TKP. 

 

POLISI DALAMI KASUS TKW MELOMPAT DARI GEDUNG PJTKI MALANG 

Malang : Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota mendalami kasus lima 
Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang melompat dari gedung sekira 15 meter. Lima orang tersebut 
melompat karena berupaya melarikan diri dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya 
Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada 
Rabu (9/6/2021) malam. 
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Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo mengungkapkan, setelah 
pihaknya mendapatakn laporan jika ada orang melompat dari gedung PJTKI, polisi langsung 
mendatangi TKP. 

"Kita langsung melakukan olah TKP disana," ujarnya, Kamis (11/6/2021). 

Usai melakukan olah TKP, polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. 
Sementara untuk korban masih belum bisa dimintai keterangan lantaran masih menjalani 
perwatan intensif di RSUD Kota Malang akibat luka-luka setelah terjatuh dari gedung. 

"Jadi hari ini kita masih proses periksa saksi-saksi, karena kemarin situasi sudah malam, sehingga 
baru hari ini diperiksa," ungkap Tinton. 

Ditanya soal alasan korban mencoba melarikan diri, Tinton masih belum bisa menyebutkan 
secara pasti lantaran pemeriksaan saksi dan korban belum tuntas. 

"Alasan kabur kami belum bisa menyebutkan, karena korban belum bisa diminta keterangan. 
Terkait kondisi korban informasinya mengalami luka, teyapi detailnya kita harus koordinasi 
dengan dokter untuk tahu rekam medisnya," pungkas Tinton. 
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negative - Siti (Saksi) Warga sempat ketakutan, tapi karena melihat kondisi korban yang 
mengalami luka patah kaki, akhirnya kami menolong 

 

Ringkasan 

Kehebohan terjadi di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya, 5 orang 
perempuan, calon buruh migran nekat kabur dari tempat penampungan dengan cara dari atap 
berketinggian 15 meter. Dalam video yang beredar, nampak kerumunan warga dan polisi di 
lokasi pelatihan buruh migran. Korban yang menderita luka-luka ditolong warga, kelimanya 
mengaku kabur karena kerap disiksa. 

 

HEBOH! 5 WANITA CANTIK LONCAT MASSAL DARI SEBUAH GEDUNG, 
PENYEBABNYA MENGEJUTKAN 

Kehebohan terjadi di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya, 5 orang 
perempuan, calon buruh migran nekat kabur dari tempat penampungan dengan cara dari atap 
berketinggian 15 meter. 

Dalam video yang beredar, nampak kerumunan warga dan polisi di lokasi pelatihan buruh 
migran. Korban yang menderita luka-luka ditolong warga, kelimanya mengaku kabur karena 
kerap disiksa. 

"Warga sempat ketakutan, tapi karena melihat kondisi korban yang mengalami luka patah kaki, 
akhirnya kami menolong," seorang saksi, Siti di lokasi kejadian, Kamis (10/6/2021). 

Ditambahkannya, kejadian calon buruh migran kabur dari balai latihan kerja luar negeri milik PT 
CKS ini bukan kali pertama, selama 3 tahun terakhir ada 3 kali peristiwa buruh migran yang 
kabur. 
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Saat ini, dari kelima buruh migran yang kabur menderita, sebanyak 3 wanita luka patah kaki dan 
2 lainnya luka ringan. Kelimanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk 
mendapatkan perawatan intensif. Belum ada keterangan resmi dari pihak Mapolresta Kota 
Malang terkait peristiwa tersebut. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh 
Indonesia tidak sesuai aturan, baik PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun 
aturan yang selama ini berlaku hampir 10 tahun-15 tahun terakhir 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian tunjangan kinerja dan tunjangan delta 
menjadi tunjangan tidak tetap, maka (pegawai outsourcing ) hanya menerima gaji pokok. Turun 
THR nya. Tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kesejahteraan bukan diatur vendor (agen), tapi direksi. 
Tapi status kerjanya, PLN tidak mengakui bahwa mereka yang pekerja outsourcing itu pegawai 
mereka 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero) atau PLN tak membayar tunjangan hari raya ( THR ) seluruh pegawai 
alih daya ( outsourcing ) sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. Said 
menyatakan pembayaran THR juga diklaim tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 
Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. 

 

BURUH SEBUT PLN TAK BAYAR THR PEGAWAI ALIH DAYA SESUAI ATURAN 

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tak membayar tunjangan hari raya ( THR ) seluruh 
pegawai alih daya ( outsourcing ) sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. 

Said menyatakan pembayaran THR juga diklaim tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 
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Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. 

"THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik 
PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir 
10 tahun-15 tahun terakhir," ungkap Said dalam konferensi pers, Rabu (10/6). 

Menurut Said, hal ini terjadi karena BUMN setrum itu mengeluarkan peraturan direksi (perdir) 
terkait pembayaran THR 2021. Aturan itu menyatakan bahwa tunjangan kinerja dan tunjangan 
delta yang selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap diubah menjadi tunjangan tidak tetap. 

"Dengan demikian tunjangan kinerja dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap, maka 
(pegawai outsourcing ) hanya menerima gaji pokok. Turun THR nya. Tunjangan kinerja dan delta 
tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," ujar Said. 

Hal ini, kata Said, sangat merugikan buruh outsourcing PLN. Berdasarkan catatannya, rata-rata 
THR yang didapat oleh pekerja outsourcing PLN hanya sekitar Rp1 juta-Rp2 juta. 

Said pun mempertanyakan untuk apa direksi mengeluarkan aturan THR untuk pekerja 
outsourcing. Menurutnya, peraturan direksi perusahaan hanya berlaku untuk karyawan tetap, 
bukan pegawai outsourcing. 

"Kesejahteraan bukan diatur vendor (agen), tapi direksi. Tapi status kerjanya, PLN tidak 
mengakui bahwa mereka yang pekerja outsourcing itu pegawai mereka," ujar Said. 

CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Executive Vice President Komunikasi Korporat 
dan CSR PLN Agung Murdifi melalui WhatsApp. Namun, belum ada respons hingga berita ini 
diturunkan. 
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Judul ILO: Pekerja Anak Bertambah Hingga 160 Juta, Setengahnya Lakukan 
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Narasumber 

negative - Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF (N/A) Dan risiko pandemi 
memperburuk situasi secara signifikan 

 

Ringkasan 

Jumlah pekerja anak di dunia mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam dua dekade 
terakhir. Kenaikan juga didorong oleh krisis pandemi Covid-19. Demikian laporan bersama yang 
dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan badan anak-anak PBB, UNICEF, pada Kamis 
(10/6). 

 

ILO: PEKERJA ANAK BERTAMBAH HINGGA 160 JUTA, SETENGAHNYA LAKUKAN 
PEKERJAAN BERBAHAYA 

Jumlah pekerja anak di dunia mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam dua dekade 
terakhir. Kenaikan juga didorong oleh krisis pandemi Covid-19. 

Demikian laporan bersama yang dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan badan 
anak-anak PBB, UNICEF, pada Kamis (10/6). 

Laporan itu menyebut, jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada awal tahun 2020, meningkat 
8,4 juta dalam empat tahun sebelumnya. Padahal pada 2000 hingga 2016, jumlah pekerja anak 
menyusut hingga 94 juta. 

Sebanyak 97 juta dari 160 juta pekerja anak merupakan anak laki-laki. 

Namun persentase anak yang menjadi pekerja anak tetap sama seperti tahun 2016. Sehingga 
pertumbuhan penduduk meningkat secara signifikan. 
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Ketika krisis Covid-19 dimulai, hampir satu dari 10 anak di seluruh dunia terjebak dalam pekerja 
anak, dengan wilayah Afrika sub-Sahara yang paling parah terkena dampaknya. 

"Dan risiko pandemi memperburuk situasi secara signifikan," kata laporan tersebut, seperti 
dikutip Channel News Asia. 

Dalam laporan itu, ILO dan UNICEF memperingatkan, tanpa adanya tindakan segera yang 
diambil, maka hampir 50 juta anak lainnya dapat terjebak pada pekerja anak untuk dua tahun 
ke depan. Atau totalnya, akan ada 210 juta pekerja anak di dunia. 

Di samping itu, ILO dan UNICEF juga menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya 
jumlah anak yang melakukan pekerjaan berbahaya, yang dianggap mempengaruhi 
perkembangan, pendidikan, seperti pertambangan atau dengan mesin berat, dan bekerja lebih 
dari 43 jam seminggu. 

Pada awal 2020, sebanyak 79 juta anak dianggap melakukan pekerjaan berbahaya, naik 6,5 juta 
dari empat tahun sebelumnya. 
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Narasumber 

negative - Saldi Isra (Anggota majelis hakim) Kami perlu menjelaskan bahwa Mahkamah sudah 
memutuskan memisah antara uji formil dengan uji materiil. Jadi sidang ini dan beberapa 
rangkaian setelahnya itu hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil pembentukan UU 
Cipta Kerja 

negative - Saldi Isra (Anggota majelis hakim) Jadi ada permohonan yang uji formil saja, ada 
permohonan yang gabung uji formil dan uji materil. Dan itu displit, kita akan menilai uji formilnya 
terlebih dahulu 

negative - Saldi Isra (Anggota majelis hakim) Kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari 
ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya, dan belum tergabung menjadi satu 
naskah, Mahkamah juga tak keberatan melakukan penundaan untuk memperbaiki keterangan 
yang ada hari ini 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk 
mengkonsolidasikan materi sesuai dengan apa yang dimintakan, termasuk untuk melengkapi 
berkas sesuai dari kodifikasi bukti, kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah diberikan 
waktu satu minggu untuk penundaan sidang 

negative - Anwar Sanusi (Ketua MK) Sidang ini kita tunda, Kamis, 17 Juni 2021 jam 09.00 WIB, 
dengan agenda yang sama, mendengarkan keterangan DPR dan presiden terkait uji formil dari 
enam perkara terkait 

 

Ringkasan 

Mahkamah Konstitusi mengumumkan persidangan enam perkara judicial review terhadap 
Undang-Undang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ) akan dipisahkan antara uji formil dengan uji 
materiil. Nantinya, masing-masing perkara akan dipisahkan sesuai dengan bentuk pengujiannya. 
Sidang hari ini seharusnya beragendakan mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah. DPR 
menyatakan tak bisa hadir, namun dari pemerintah, enam menteri hadir sebagai kuasa dari 
Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 



 

168 
 

Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 

 

MK PISAHKAN PERSIDANGAN UJI FORMIL DAN UJI MATERIIL UU CIPTA KERJA 

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengumumkan persidangan enam perkara judicial 
review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ) akan dipisahkan antara uji formil 
dengan uji materiil. Nantinya, masing-masing perkara akan dipisahkan sesuai dengan bentuk 
pengujiannya. 

"Kami perlu menjelaskan bahwa Mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil 
dengan uji materiil. Jadi sidang ini dan beberapa rangkaian setelahnya itu hanya membahas soal 
keterpenuhan syarat formil pembentukan UU Cipta Kerja," kata anggota majelis hakim Saldi Isra, 
dalam sidang pada Kamis, 10 Juni 2021. 

Sidang hari ini seharusnya beragendakan mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah. DPR 
menyatakan tak bisa hadir, namun dari pemerintah, enam menteri hadir sebagai kuasa dari 
Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 

Untuk tahap awal, Saldi mengatakan Mahkamah Konstitusi akan fokus terhadap uji formil terlebih 
dulu. Uji formil perkara ini akan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja, terhitung dari 
hari ini. Untuk mengejar ini, Saldi mengatakan sangat mungkin sidang akan dilaksanakan 
minimal satu kali per minggu. 

"Jadi ada permohonan yang uji formil saja, ada permohonan yang gabung uji formil dan uji 
materil. Dan itu displit, kita akan menilai uji formilnya terlebih dahulu," kata Saldi. 

Dari enam perkara judicial review yang masuk ke MK, tak seluruhnya menguji formil UU Cipta 
Kerja. Ada yang memperkarakan secara gabungan antara uji formil dan uji materiil sekaligus. 

Pemerintah dan DPR pun kemudian ia minta menyiapkan satu keterangan bersama untuk 
masing-masing perkara. Pasalnya, ia mengatakan proses pembentukan UU ini secara formil sama 
saja antara DPR dengan pemerintah. 

Nantinya, Mahkamah akan lebih banyak mendengar keterpenuhan syarat formil dalam 5 tahapan 
pembentukan UU itu sesuai dengan UUD 1945. Mulai dari pengusulan, pembahasan bersama, 
persetujuan bersama, pengesahan oleh presiden, dan pengundangan sebagai tahap terakhir 
untuk diberlakukan pada masyarakat luas. 

"Kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan 
semuanya, dan belum tergabung menjadi satu naskah, Mahkamah juga tak keberatan 
melakukan penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini," kata Saldi. 

Pemerintah sendiri lewat Airlangga menerima masukan ini. Airlangga kemudian memohon untuk 
diberi waktu satu pekan untuk menyiapkan berkas sesuai keinginan Mahkamah. 

"Untuk mengkonsolidasikan materi sesuai dengan apa yang dimintakan, termasuk untuk 
melengkapi berkas sesuai dari kodifikasi bukti, kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah 
diberikan waktu satu minggu untuk penundaan sidang," kata Airlangga. 
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Ketua MK Anwar Sanusi pun menerima hal ini. Ia memutus menunda sidang hingga satu pekan 
ke depan. 

"Sidang ini kita tunda, Kamis, 17 Juni 2021 jam 09.00 WIB, dengan agenda yang sama, 
mendengarkan keterangan DPR dan presiden terkait uji formil dari enam perkara terkait," kata 
Anwar. 
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Narasumber 

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

positive - Nurul Muhtadin (Kepala Desa Wargakerta) Sejak 2018 hingga hari ini, budidaya ikan 
nila Fadillah perkembangannya sangat menggembirakan. BUMDes Wargakerta telah 
menghasilkan PAD sebesar Rp100 juta 

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

positive - 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 menyambut keberhasilan masyarakat Tasikmalaya 
bertahan di tengah pandemi melalui pengembangan budidaya ikan nila dan lobster. Dalam 
kegiatan tinjauan kelompok budidaya ikan Nila Fadillah di Desa Wargakerta, Sukarame, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Ida menyampaikan apresiasi atas kemampuan bertahan 
itu. Selain itu, dia turut berbangga karena kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus 
berkembang. 

 

MENAKER APRESIASI BUDIDAYA IKAN NILA DAN LOBSTER DI TASIK 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut keberhasilan masyarakat Tasikmalaya 
bertahan di tengah pandemi melalui pengembangan budidaya ikan nila dan lobster. 
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Dalam kegiatan tinjauan kelompok budidaya ikan Nila Fadillah di Desa Wargakerta, Sukarame, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Ida menyampaikan apresiasi atas kemampuan bertahan 
itu. Selain itu, dia turut berbangga karena kelompok budidaya ikan nila di Sukarame terus 
berkembang. 

Awalnya, kelompok itu hanya memiliki 6 anggota dengan 18 kolam ikan. Selama 2018 sampai 
2019, tidak ada penambahan 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, anggota kelompok jadi 
bertambah. 

"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillah-nya (keutamaan). Saya yakin lama-lama bisa jadi 
satu kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," kata Ida pada Rabu (9/6). 

Ida meminta para anggota kelompok budidaya ikan nila di Sukarame tidak lekas berpuas diri. 
Sebaliknya, mereka didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Dia menilai, prospek 
pengembangan budidaya ikan nila akan semakin cerah ke depannya. 

Sementara, Kepala Desa Wargakerta Nurul Muhtadin menjelaskan, budidaya ikan nila tersebut 
menambah manfaat desa. Kelompok budidaya inkubasi ikan nila Fadillah yang merupakan binaan 
JPS TKM itu juga menjadi pemasok ikan yang kemudian 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. 

Dari budidaya ikan nila, Ida melanjutkan kunjungan kerja ke sentral kelompok Tasik Lobster 
(TASTER) Air Tawar yang berlokasi di Kampung Bantar RT004/RW005 Kelurahan Bantarsari, 
Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. 

Dalam kesempatan itu, Ida kembali menyampaikan apresiasi kepada kelompok budidaya TASTER 
yang berfokus mengembangkan lobster jenis red claw atau capit merah sejak 2013. Lobster ini 
merupakan jenis lobster air tawar konsumsi yang bertekstur lebih besar dibandingkan lobster air 
tawar lain. 

Pemimpin kelompok budidaya TASTER Taufikullah yang dipanggil Kang Opik menyatakan 
komitmen untuk terus meningkatkan produksi dan merekrut anggota baru. Dari budidaya lobster 
seorang diri, kini Kang Opik memimpin 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," ujar Ida. 

Berkat inisiatif Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax terbukti mampu menyerap 
tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha baru. Ida memaparkan, Kang Opik menjadi salah 
satu warga Tasikmalaya pemenerima program TKM yang diteruskan Kemnaker melalui program 
JPS 2020. 

"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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negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) Kita kehilangan pijakan untuk memerangi perbudakan 
anak-anak. Sekarang, menuju ke tahun kedua lockdown global, penutupan sekolah, disrupsi 
ekonomi, dan menyusutnya bujet nasional, keluarga dipaksa untuk memilih hal yang sangat 
berat 

 

Ringkasan 

United Nations Children's Fund (UNCF) melaporkan adanya kenaikan jumlah pekerja anak untuk 
pertama kalinya dalam dua dekade. Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga mengancam jutaan 
anak-anak harus bekerja demi bertahan hidup. 

 

UNICEF SEBUT COVID-19 BIKIN PEKERJA ANAK MAKIN BANYAK 

United Nations Children's Fund (UNCF) melaporkan adanya kenaikan jumlah pekerja anak untuk 
pertama kalinya dalam dua dekade. 

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga mengancam jutaan anak-anak harus bekerja demi 
bertahan hidup. 

Dalam laporan bersama, dikutip dari CNA, Kamis (10/6/2021), data International Labour 
Organization (ILO) dan UNICEF menunjukkan jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada awal 
2020. Jumlah ini naik 8,4 juta dalam 4 tahun. 

Kenaikan jumlah pekerja anak tersebut terjadi sebelum pandemi Covid-19, meski sebelumnya 
sempat menyusut 94 juta anak sepanjang 2000-2016. 

Hanya sesaat sebelum pandemi Covid-19, hampir 1 dari 10 anak di dunia terjebak dalam 
perbudakan anak-anak dengan kawasan sub- Saharan yang paling terdampak. 
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Meski persentase anak yang menjadi pekerja anak masih tetap jika dibandingkan 2016, 
pertumbuhan populasi menunjukkan jumlahnya akan semakin bertambah. 

Laporan tersebut bahkan memperkirakan jika tidak ada aksi terpadu untuk mengatasi hal ini, 
bukan tidak mungkin hampir 50 juta anak bisa masuk ke dalam perbudakan anak-anak dalam 
waktu dua tahun mendatang. 

"Kita kehilangan pijakan untuk memerangi perbudakan anak-anak. Sekarang, menuju ke tahun 
kedua lockdown global, penutupan sekolah, disrupsi ekonomi, dan menyusutnya bujet nasional, 
keluarga dipaksa untuk memilih hal yang sangat berat," kata Kepala UNICEF Henrietta Fore. 

Laporan yang sama juga menyebutkan jika proyeksi kemiskinan akibat pandemi terbukti, maka 
akan ada 9 juta anak-anak yang harus bekerja hingga 2022. 

Sumber : CNA, Bisnis.com. 
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kami masih melakukan 
konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka termasuk dalam daftar 
blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya 

 

Ringkasan 

Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 17 telah ditutup pada Senin (7/6/2021). Jumlah 
kuota bagi penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 yakni sebanyak 44 ribu orang. Kuota tersebut 
berasal dari peserta gelombang 12 sampai 16 yang dicabut kepesertaannya karena tak membeli 
pelatihan. 

 

CARA CEK LOLOS ATAU TIDAK SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17, NOMOR 
HP YANG DIDAFTARKAN HARUS AKTIF 

Berikut cara cek lolos atau tidak pada seleksi program Kartu Prakerja Gelombang 17. 

Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 17 telah ditutup pada Senin (7/6/2021). 

Jumlah kuota bagi penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 yakni sebanyak 44 ribu orang. 

Kuota tersebut berasal dari peserta gelombang 12 sampai 16 yang dicabut kepesertaannya 
karena tak membeli pelatihan. 

Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan pihaknya masih 
melakukan konsolidasi data dari para pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17. 
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"Kami masih melakukan konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka 
termasuk dalam daftar blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya," ujarnya dalam 
keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021). 

Cara Cek Lolos atau Tidak Sembari menunggu informasi pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 
17, simak cara untuk mengecek hasil seleksinya. 

Apabila lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, peserta akan menerima notifikasi kelolosan 
melalui SMS. 

Pastikan nomor handphone yang didaftarkan pada akun Kartu Prakerja sama seperti yang dipakai 
sekarang atau aktif. 

Selain itu, peserta juga bisa login ke akun Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id lalu cek di 
dashboard pada tanggal pengumuman. 

Peserta dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun. 

Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun peserta. 

Bagi peserta yang belum lolos, tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran 
ulang. 

Mensos Risma Gandeng LSM untuk Percepat Penyaluran Bantuan Bencana Insentif Kartu 
Prakerja Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. 

Kemudian, peserta akan mendapatkan dana insentif pascapelatihan sebesar Rp2,4 juta yang 
akan diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan. 

Peserta juga akan menerima dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150 ribu yang 
dibayarkan sebesar Rp50 ribu setiap survei. 
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Narasumber 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kami masih selidiki, 
korban belum bisa kami mintai keterangan, karena masih menjalani perawatan di RSUD 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Belum tahu, motifnya 
apa 

 

Ringkasan 

5 Calon Tenaga Kerja Wanita ( TKW ) ditemukan kabur dan meloncat dari lantai 2 tempat 
penampungan TKW di Kota Malang. Dari 5 orang, tiga korban mengalami luka dan harus dilarikan 
ke rumah sakit. Mereka di balai pelatihan kerja luar negeri. Namanya Centra Karya Semesta 
beralamat di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari 
5 korban, tiga di antaranya harus dilarikan ke RSUD Kota Malang untuk mendapat penanganan 
medis. Sementara dua orang lainnya mengalami luka ringan. 

 

3 DARI 5 CALON TKW YANG LONCAT DI TEMPAT PENAMPUNGAN ALAMI PATAH 
TULANG 

5 Calon Tenaga Kerja Wanita ( TKW ) ditemukan kabur dan meloncat dari lantai 2 tempat 
penampungan TKW di Kota Malang. Dari 5 orang, tiga korban mengalami luka dan harus dilarikan 
ke rumah sakit. Mereka balai pelatihan kerja luar negeri. Namanya Centra Karya Semesta 
beralamat di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

Dari 5 korban, tiga di antaranya harus dilarikan ke RSUD Kota Malang untuk mendapat 
penanganan medis. Sementara dua orang lainnya mengalami luka ringan. 

Kejadian ini berlangsung pada Rabu (9/6) malam di. Polisi masih menyelidiki penyebab 5 calon 
TKW tersebut melarikan diri. 
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"Kami masih selidiki, korban belum bisa kami mintai keterangan, karena masih menjalani 
perawatan di RSUD," tegas Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo 
saat dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021). 

Tinton menambahkan, keterangan korban beserta saksi-saksi diharapkan nantinya bisa 
mengungkap motif mereka loncat dari tempat penampungan tersebut. Namun hingga saat ini, 
belum diketahui motif dari kelima calon TKW tersebut kabur dari PJTKI tersebut. 

"Belum tahu, motifnya apa," imbuhnya. 

Sebelumnya, informasi yang dihimpun detikcom menyebutkan, ada 5 calon TKW yang meloncat 
pada Rabu (9/6/2021), malam. Mereka adalah calon TKW yang menetap di sebuah balai 
pelatihan kerja luar negeri. 

Balai pelatihan kerja bernama Centra Karya Semesta ini beralamat di Jalan Rajasa, Kelurahan 
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 
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Ringkasan 

Warga Bumiayu Kota Malang dihebohkan dengan aksi kaburnya 5 orang calon TKW dari Balai 
Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (PT CKS) yang berada di Jalan Raya Rajasa atau 
biasa disebut Embong Kembar Bumiayu, Kedungkandang, pada Rabu malam (9/6/2021), sekitar 
pukul 19.00 WIB. Kelimanya kabur dengan cara menjebol teralis kawat di lantai 4 gedung. Lalu 
turun menggunakan tali yang dibuat dari sambungan selimut. Nahas, di tengah upaya 
pelariannya, mereka terpeleset dan jatuh. 

 

NEKAT KABUR, 5 CALON TKW DI MALANG TERJATUH DARI LANTAI 4 GEDUNG 

MALANG - Warga Bumiayu Kota Malang dihebohkan dengan aksi kaburnya 5 orang calon TKW 
dari Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (PT CKS) yang berada di Jalan Raya Rajasa 
atau biasa disebut Embong Kembar Bumiayu, Kedungkandang, pada Rabu malam (9/6/2021), 
sekitar pukul 19.00 WIB. 

Kelimanya kabur dengan cara menjebol teralis kawat di lantai 4 gedung. Lalu turun 
menggunakan tali yang dibuat dari sambungan selimut. Nahas, di tengah upaya pelariannya, 
mereka terpeleset dan jatuh. 

Informasi dihimpun dari warga sekitar, ada 3 orang di antaranya mengalami luka parah mulai 
patah tulang, patah punggung, hingga luka parah di kepala. Sementara 2 orang sisanya selamat, 
namun 1 orang di antaranya kabur. 

''Yang saya tahu itu ada 5 orang. 2 orang selamat minta tolong ke warga buat evakuasi 3 
temannya yang jatuh. Kayaknya patah tulang kaki, punggung, dan 1 orang lagi berdarah di 
kepala,'' beber Halimah (25), warga di perkampungan yang terletak persis di belakang gedung 
BLK CKS. 

Dari hasil identifikasi warga, kelima TKW ini rata-rata berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Kepada warga, mereka mengaku kabur karena sudah tidak kuat tinggal di mess PT CKS. Mereka 
mengaku kerap disiksa selama masa pelatihan mereka. 
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Sejumlah warga juga berhasil mendokumentasikan pengakuan korban. Sambil mengerang 
kesakitan, mereka membeberkan bagaimana kehidupan mereka selama di mess. 

''Semua udah gak tahan, pengen kabur. Kita sering disiksa, dihukum. Kita disuruh diam, kalau 
kita ngomong-ngomong, kita (diancam) dihukum. Hape kita di dalam juga disita,'' beber salah 
satu TKW, sambil terbaring, dalam video itu. 

Dari situ, ketiga korban jatuh ini langsung dilarikan ke RSUD Kota Malang untuk dirawat. 

Dia juga mengatakan, kejadian kabur para TKW ini bukalah kali pertama. Sepanjang ingatannya, 
ini sudah kejadian ketiga. 

''Udah sering mas kalau gini. Seingatan saya sudah 3 kali tahu begini, ada yang lewat gorong-
gorong, ada yang jebol teralis besi jendela, ada yang manjat pagar. Kalau yang sekarang ini 
paling nekat karena turun dari atas gedung,'' ujarnya. 

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo, membenarkan 
kejadian ini. Usai mendapat informasi, pihaknya telah melakukan olah TKP. Namun untuk 
hasilnya, pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 

''Masih kita dalami dan menggali keterangan dari banyak saksi. Korban saat ini sudah dirawat di 
RSUD dan kita tunggu sembuh dulu untuk mencari keterangan,'' pungkasnya singkat. 
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Narasumber 

negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) Kami kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk 
mengakhiri pekerja anak. Krisis Covid-19 membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk 

negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) Sekarang, memasuki tahun kedua penguncian global, 
penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga 
dipaksa untuk membuat pilihan yang memilukan 

neutral - Claudia Cappa (spesialis statistik UNICEF) Jika cakupan perlindungan sosial turun dari 
tingkat saat ini, sebagai akibat dari langkah-langkah penghematan dan faktor lainnya, jumlah 
anak yang menjadi pekerja anak bisa naik (tambahan) 46 juta pada akhir tahun depan 

negative - Guy Ryder (kepala ILO) Kita tidak bisa berdiam diri sementara generasi baru anak-
anak berada dalam bahaya. Kita berada pada momen penting dan banyak bergantung pada 
bagaimana kita merespons 

neutral - Guy Ryder (kepala ILO) Ini adalah waktu untuk komitmen dan energi baru untuk 
mengubah sudut dan memutus siklus kemiskinan dan pekerja anak 

 

Ringkasan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, jumlah pekerja anak meningkat pertama kali 
dalam dua dekade, dan krisis virus Corona mengancam akan mendorong jutaan anak lagi ke 
nasib yang sama Dalam laporan bersama, Organisasi Buruh Internasional dan badan anak-anak 
PBB UNICEF mengatakan, jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada awal 2020, meningkat 
8.4 juta dalam empat tahun. Kenaikan dimulai sebelum pandemi melanda dan menandai 
pembalikan dramatis dari tren penurunan yang telah melihat jumlah pekerja anak menyusut 94 
juta antara tahun 2000 dan 2016. 
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JUMLAH PEKERJA ANAK MENINGKAT DALAM DUA DEKADE 

Seorang anak di RD Kongo tampak sedang mengayak pasir di sebuah bangunan. (AFP/ISSOUF 
SANOGO) Jenewa - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, jumlah pekerja anak 
meningkat pertama kali dalam dua dekade, dan krisis virus Corona mengancam akan mendorong 
jutaan anak lagi ke nasib yang sama Dalam laporan bersama, Organisasi Buruh Internasional 
dan badan anak-anak PBB UNICEF mengatakan, jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada 
awal 2020, meningkat 8.4 juta dalam empat tahun. 

Kenaikan dimulai sebelum pandemi melanda dan menandai pembalikan dramatis dari tren 
penurunan yang telah melihat jumlah pekerja anak menyusut 94 juta antara tahun 2000 dan 
2016. 

Saat krisis Covid-19 mulai meningkat, hampir satu dari 10 anak di seluruh dunia terjebak dalam 
pekerja anak, dengan Afrika sub-Sahara yang paling parah terkena dampaknya. 

Sementara persentase anak yang menjadi pekerja anak tetap sama seperti tahun 2016, 
pertumbuhan penduduk berarti jumlahnya meningkat secara signifikan. 

Dan risiko pandemi memperburuk situasi secara signifikan. 

Mereka memperingatkan, kecuali tindakan segera diambil untuk membantu membengkaknya 
jumlah keluarga yang jatuh ke dalam kemiskinan, hampir 50 juta lebih banyak anak dapat 
dipaksa bekerja selama dua tahun ke depan. 

"Kami kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk mengakhiri pekerja anak. Krisis Covid-19 
membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk," kata kepala UNICEF, Henrietta Fore dilansir 
dari Channel News Asia, Kamis (10/6). 

"Sekarang, memasuki tahun kedua penguncian global, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, 
dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga dipaksa untuk membuat pilihan yang 
memilukan," tuturnya. 

Jika proyeksi terbaru dari peningkatan kemiskinan karena pandemi terwujud, 9 juta anak lainnya 
akan didorong menjadi tenaga kerja pada akhir 2022. 

Tetapi pemodelan statistik menunjukkan, jumlahnya berpotensi lima kali lebih tinggi, menurut 
spesialis statistik UNICEF, Claudia Cappa, yang ikut menulis laporan tersebut. 

"Jika cakupan perlindungan sosial turun dari tingkat saat ini, sebagai akibat dari langkah-langkah 
penghematan dan faktor lainnya, jumlah anak yang menjadi pekerja anak bisa naik (tambahan) 
46 juta pada akhir tahun depan," kata Cappa kepada AFP. 

Laporan, yang diterbitkan setiap empat tahun, menunjukkan, anak-anak berusia antara lima dan 
11 tahun menyumbang lebih dari setengah dari angka global. 

Anak laki-laki secara signifikan lebih mungkin terkena dampak, terhitung 97 dari 160 juta anak 
yang bekerja keras dalam pekerja anak pada awal tahun 2020. 

Tetapi kesenjangan gender menyempit setengahnya ketika pekerjaan rumah tangga yang 
dilakukan setidaknya selama 21 jam per minggu dihitung. 

Yang khususnya mengkhawatirkan, mungkin, adalah peningkatan signifikan yang terlihat pada 
anak-anak antara usia lima dan 17 tahun yang melakukan apa yang disebut pekerjaan 
berbahaya, yang dianggap mempengaruhi perkembangan, pendidikan, atau kesehatan anak. 
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Ini bisa termasuk bekerja keras di industri berbahaya, seperti pertambangan atau dengan mesin 
berat, dan bekerja lebih dari 43 jam seminggu, yang membuat sekolah hampir tidak mungkin. 

Dalam laporan itu disebutkan, sebanyak 79 juta anak dianggap melakukan pekerjaan berbahaya 
seperti itu pada awal 2020, naik 6,5 juta dari empat tahun sebelumnya. 

Studi tersebut mengungkapkan, sebagian besar pekerja anak terkonsentrasi di sektor pertanian, 
yang menyumbang 70 persen dari total global, atau 112 juta anak. 

Sementara itu, sekitar 20 persen pekerja anak terjadi di sektor jasa dan sekitar 10 persen di 
industri. 

Peningkatan terbesar dalam pekerja anak terlihat di sub-Sahara Afrika, di mana pertumbuhan 
populasi, krisis berulang, kemiskinan ekstrem, dan langkah-langkah perlindungan sosial yang 
tidak memadai mendorong tambahan 16,6 juta anak menjadi pekerja anak sejak 2016. 

Hampir seperempat anak berusia lima hingga 17 tahun di sub-Sahara Afrika sudah menjadi 
pekerja anak, dibandingkan dengan 2.3 persen di Eropa dan Amerika Utara. 

Badan-badan PBB memperingatkan, guncangan ekonomi tambahan dan penutupan sekolah yang 
disebabkan oleh krisis Covid-19 berarti bahwa anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak 
dapat bekerja lebih lama dan dalam kondisi yang memburuk. 

Dan masih banyak lagi yang berisiko dipaksa masuk ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan diantara keluarga yang rentan. 

Kepala ILO, Guy Ryder mengatakan, perkiraan baru ini merupakan peringatan. 

"Kita tidak bisa berdiam diri sementara generasi baru anak-anak berada dalam bahaya. Kita 
berada pada momen penting dan banyak bergantung pada bagaimana kita merespons," kata 
Ryder dalam sebuah pernyataan. 

"Ini adalah waktu untuk komitmen dan energi baru untuk mengubah sudut dan memutus siklus 
kemiskinan dan pekerja anak," tambahnya. (CSP). 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSHNET untuk bersama-sama membangun 
komitmen kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di 
tempat kerja, khususnya pada masa pandemi. Dalam kegiatan Workshop Pengembangan 
Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja serta Workshop 
Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19 yang 
diadakan di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan terkait tantangan 
potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. 

 

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

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSHNET untuk bersama-sama 
membangun komitmen kuat terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian 
HIV/AIDS di tempat kerja, khususnya pada masa pandemi. 

Dalam kegiatan Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian 
HIV di Tempat Kerja serta Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja 
Selama Masa Pandemi Covid-19 yang diadakan di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengingatkan terkait tantangan potensi infeksi HIV-AIDS di tempat kerja. 

Ida mengatakan, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat signifikan dari waktu ke waktu, di mana 
data menunjukkan bahwa sebagian besar yang terinfeksi berada di usia produktif. 

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan 
baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," ujar 
Ida, Rabu (9/6). 

Perkembangan kondisi itu membuat HIV-AIDS bukan saja sebagai masalah kesehatan, tetapi 
juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial ekonomi. Terlebih, di sektor ketenagakerjaan. 
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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," kata Ida. 

Pada kesempatan yang sama, Ida menyampaikan apresiasi kepada Laos selaku Ketua ASEAN-
OSHNET atas keberhasilan mengkoordinasi kegiatan dan program ASEAN-OSHNET. Sebagai 
Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, Ida pun mendorong ASEAN-OSHNET untuk secara aktif 
dan produktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN demi mencapai tujuan 
Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN. 

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

Agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat diimplementasikan di tempat 
kerja, lanjut Hayani, diperlukan pengetahuan, pemahaman, serta sikap seluruh pelaku di tempat 
kerja. Upaya yang bisa dilakukan antara lain 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," kata 
Hayani. 
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negative - Halimah (warga sekitar) Yang dua sisanya itu selamat. Dan tiganya itu duduk dan ada 
darahnya waktu jatuh itu 

negative - Halimah (warga sekitar) Karena takut nanti meninggal di rumah warga kan takut. Di 
sini soalnya ngontrak semua. Akhirnya ada yang nolong namanya Bu Nur dan dibawa ke 
kampung sebelah. Dan kejadian ini sudah berkali-kali kabur begitu. Dulu pernah juga lewat 
lobang yang saat direnovasi tapi yang nyata ya kemarin itu 

negative - Halimah (warga sekitar) Akhirnya di sana ditolong warga dan berhasil dilarikan ke 
rumah sakit 

neutral - Halimah (warga sekitar) Katanya sih dari Sumbawa dan Lombok begitu 

 

Ringkasan 

Lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya 
Semesta (PT CKS) di Kota Malang, Jawa Timur nekat kabur, Rabu (9/6/2021) malam. Nahas, 
tiga diantaranya terjatuh saat menuruni gedung lantai empat tersebut menggunakan seutas tali 
dari selimut. Saksi yang juga warga sekitar, Halimah (25) mengatakan, dua calon pekerja migran 
wanita yang terjatuh itu mengalami patah kaki dan seorang lagi mengalami luka pada kepala. 

 

TIGA WANITA TERLUKA USAI NEKAT KABUR DARI BALAI LATIHAN KERJA DI KOTA 
MALANG 

SuaraMalang.id - Lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita Balai Latihan Kerja (BLK) 
Central Karya Semesta (PT CKS) di Kota Malang, Jawa Timur nekat kabur, Rabu (9/6/2021) 
malam. Nahas, tiga diantaranya terjatuh saat menuruni gedung lantai empat tersebut 
menggunakan seutas tali dari selimut. 
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Saksi yang juga warga sekitar, Halimah (25) mengatakan, dua calon pekerja migran wanita yang 
terjatuh itu mengalami patah kaki dan seorang lagi mengalami luka pada kepala. 

"Yang dua sisanya itu selamat. Dan tiganya itu duduk dan ada darahnya waktu jatuh itu," 
ujarnya, Kamis (10/6/2021). 

Kronologi bermula dari dua orang wanita yang selamat meminta tolong ke warga sekitar Jalan 
Lobak RT 02 RW 05 Kelurahan Bumiayu. Namun, warga sekitar tidak ada yang berani menolong. 

"Karena takut nanti meninggal di rumah warga kan takut. Di sini soalnya ngontrak semua. 
Akhirnya ada yang nolong namanya Bu Nur dan dibawa ke kampung sebelah. Dan kejadian ini 
sudah berkali-kali kabur begitu. Dulu pernah juga lewat lobang yang saat direnovasi tapi yang 
nyata ya kemarin itu," sambungnya. 

Warga kemudian mengevakuasi tiga wanita yang terluka tersebut. 

"Akhirnya di sana ditolong warga dan berhasil dilarikan ke rumah sakit," kata dia. 

Kelima wanita itu konon warga asal Sumbawa dan Lombok. 

"Katanya sih dari Sumbawa dan Lombok begitu," imbuhnya. 

Sementara itu, dalam kesaksian yang direkam oleh warga, salah satu PMI yang kabur 
mengatakan BLK tersebut memperlakukan calon PMI dengan buruk. 
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neutral - Kompol Yusuf Suryadi (Kapolsek Kedung Kandang) Iya benar, sekarang ditangani oleh 
polresta 

 

Ringkasan 

Warga Kota Malang dikejutkan sejumlah perempuan yang kabur dengan meloncat dari tempat 
atau kantor penampungan tenaga kerja wanita (TKW). Ada lima korban diduga calon TKW loncat 
dari lantai 2 di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang. "Iya benar, sekarang ditangani 
oleh polresta," ujar Kapolsek Kedungkandang Kompol Yusuf Suryadi saat dikonfirmasi detikcom, 
Kamis (10/6/2021). 

 

5 CALON TKW KABUR DAN LONCAT DARI LANTAI 2 TEMPAT PENAMPUNGAN DI 
KOTA MALANG 

Warga Kota Malang dikejutkan sejumlah perempuan yang kabur dengan meloncat dari tempat 
atau kantor penampungan tenaga kerja wanita (TKW). Ada lima korban diduga calon TKW loncat 
dari lantai 2 di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang. 

"Iya benar, sekarang ditangani oleh polresta," ujar Kapolsek Kedungkandang Kompol Yusuf 
Suryadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (10/6/2021). 

Informasi yang dihimpun detikcom menyebutkan, peristiwa itu terjadi Rabu (9/6/2021) malam. 
Mereka adalah calon TKW yang menetap di sebuah balai pelatihan kerja luar negeri. Namanya 
Centra Karya Semesta beralamat di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan 
Kedungkandang, Kota Malang. 

Warga yang mengetahui 5 orang loncat dari tempat penampungan TKW langsung memberikan 
pertolongan kepada para korban. Peristiwa calon TKW loncat dari tempat penampungan ini 
kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama, polisi datang untuk mengamankan 
lokasi, sekaligus menggelar olah TKP. 
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Untuk menampung para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba dari luar 
negeri,pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Sikka,NTT akan mengkarantinakan pekerja 
migran Indonesia asal Kabupaten Sikka secara terpusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pencegahan potensi penularan Covid-19 kepada masyarakat lain. 

 

KARANTINA BAGI PEKERJA MINGRAN INDONESIA,PEMKAB SIKKA TERAPKAN 
KARANTINA TERPUSAT 

Ende - Untuk menampung para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba dari luar 
negeri,pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Sikka,NTT akan mengkarantinakan pekerja 
migran Indonesia asal Kabupaten Sikka secara terpusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pencegahan potensi penularan Covid-19 kepada masyarakat lain. 

"Para pekerja migran asal Kabupaten Sikka itu wajib jalani swab dulu. Usai jalani swab mereka 
karantina terpusat selama 14 hari. Tahun ini juga mereka akan kita karantina terpusat 
lagi.Prinsipnya, tiba di Sikka kita akan karantina mereka," ujar,kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sikka,Yohanes Audax,kepada RRI.co.id,Kamis (10/06/2021). 

Yohanes Audax mengatakan sebelum para pekerja migran kembali ke kampung halamannya 
masing-masing, mereka akan dikarantinakan secara terpusat. Hal ini seperti yang pernah ia 
lakukan pada 2020. 

Selain dikarantina terpusat, kata dia bagi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sikka tiba 
nantinya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan swab oleh Satgas Covid-19 sebelum menjalani 
karantina. 

Yohanes Audax mengakui hingga saat ini,pihaknya belum mengetahui berapa jumlah PMI asal 
Kabupaten Sikka yang akan pulang sekitar Juni ini. 
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"Hingga saat ini,Kami belum mendapatkan informasi dari pusat berapa jumlah pekerja migran 
asal Kabupaten Sikka yang akan pulang kesini. Belum ada informasi,"imbuhnya. 

Meski demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan beberapa pihak yang ada di 
Kabupaten Sikka termasuk dari pusat sehingga bisa mengetahui berapa jumlah pekerja migran 
Indonesia asal Kabupaten Sikka. 

Yohanes Audax menambahkan apabila sudah tahu secara pasti jumlahnya, pihaknya akan 
berkoordinasi. Terutama dimana para pekerja ini diturunkan sehingga bisa dijemput oleh kita. 
Tahun lalu itu, para pekerja migran yang dari Sikka kita langsung jemput di Nagekeo dan bawah 
ke Maumere. 
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Sebanyak 3.250 pekerja migran Indonesia yang tiba di Tanah Air menjalani isolasi Corona (Covid-
19) di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Hal tersebut berdasarkan data 
yang disampaikan Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI, Kolonel Marinir Aris Mudian, melalui 
keterangan tertulis. 

 

BERKURANG 395, PEKERJA MIGRAN DIISOLASI DI WISMA ATLET PADEMANGAN 
JADI 3.250 ORANG 

JAKARTA - Sebanyak 3.250 pekerja migran Indonesia yang tiba di Tanah Air menjalani isolasi 
Corona (Covid-19) di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). 

Hal tersebut berdasarkan data yang disampaikan Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI, Kolonel 
Marinir Aris Mudian, melalui keterangan tertulis. 

Tower 8, 9, dan 10 Wisma Atlet Pademangan yang merawat repatriasi atau Pekerja Migran 
Indonesia, pada hari ini merawat 3.250 orang. Jumlah itu terdiri atas 1.379 laki-laki dan 1.871 
perempuan. Jumlah tersebut berkurang 395 orang dibandingkan kemarin yakni 3.645 orang. 

Sejak pandemi Covid-19, pekerja migran Indonesia yang sudah direpatriasi total sebanyak 
292.050 orang yang dirawat, baik di RSD Wisma Atlet Pademangan maupun hotel atau 
penginapan di wilayah Jakarta. 

Dari jumlah tersebut yang telah kembali ke domisili masing-masing sebanyak 280.027 orang. 
Sedangkan yang di karantina 12.023 orang terdiri dari 3.250 di RSD Wisma Atlet Pademangan, 
4.084 orang di hotel dan penginapan di Jakarta, serta 4.689 orang di RSDC-19 Wisma Atlet 
Kemayoran. 

(erh). 
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Peristiwa tragis terjadi di kawasan PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia di Gresik Selasa sore 
(8/6). Ledakan dahsyat dari tangki metanol di kawasan pabrik yang berada di Jalan Dharmo 
Sugondo, Kebomas, itu menewaskan lima pekerja. Beberapa korban lain mengalami luka berat 
dan harus menjalani perawatan intensif. Peristiwa tersebut dipicu pengerjaan tangki metanol. 

 

TANGKI MELEDAK, LIMA PEKERJA TEWAS 

Peristiwa tragis terjadi di kawasan PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia di Gresik Selasa sore 
(8/6). Ledakan dahsyat dari tangki metanol di kawasan pabrik yang berada di Jalan Dharmo 
Sugondo, Kebomas, itu menewaskan lima pekerja. Beberapa korban lain mengalami luka berat 
dan harus menjalani perawatan intensif. 

Peristiwa tersebut dipicu pengerjaan tangki metanol. 

Saat itu, pukul 14.30, pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki 
metanol. Namun, tanpa didahului hal mencurigakan, tangki berukuran raksasa itu tiba-tiba 
meledak. Blaarr!! Akibat ledakan tersebut, para pekerja di lokasi mengalami luka bakar. 

Hingga kemarin (9/6), tercatat lima pekerja meninggal dan dua orang lainnya mengalami luka 
berat. Lima korban tewas itu adalah Muhammad Burhanudin Al Ansori, 22, dan Ibnu Attoilah, 
21, keduanya berasal dari Kabupaten Trenggalek. Korban lain, Septianingrum, 26, asal Kediri; 
Muhammad Andik, 33, warga Gending, Kebomas, Gresik; serta Johanes Saputro, 22, warga 
Lamongan. 

Sementara itu, dua korban luka berat adalah Nur Kholik, 35, warga Kelurahan Sukorame, Gresik, 
dan Ali, 25, yang identitas lengkapnya masih ditelusuri Polres Gresik. ''Korban mengalami luka 
bakar di sekujur tubuh dan sedang dirawat di RS Semen Gresik. Masih menjalani perawatan 
intensif,'' ungkap Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto. 

Arief mengatakan, pihaknya masih mendalami peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Alumnus 
Akpol 2001 itu menjelaskan, ledakan terjadi saat pengerjaan tangki metanol oleh kontraktor. 



 

192 
 

''Saat itu, para pekerja melakukan pengelasan beberapa material. Dan, seketika terjadilah 
ledakan,'' katanya. 

Hingga kemarin petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Termasuk 
melibatkan Puslabfor Polda Jatim untuk mencari tahu penyebab pasti peristiwa tersebut. ’’Juga 
mencari keterangan dari para saksi untuk bukti lainnya,’’ papar perwira dengan dua melati di 
pundak itu. 

Mantan Kapolres Ponorogo itu juga masih berupaya meminta keterangan dari pihak perusahaan. 
’’Belum memenuhi panggilan kami. Jika tidak segera hadir, akan ada upaya paksa,’’ tegasnya. 

Kemarin Jawa Pos mendatangi kantor manajemen PT CAS yang beralamat di Jalan Rubi, Desa 
Suci, Manyar, Gresik. Namun, belum mendapat keterangan resmi dari pihak perusahaan. ’’Tidak 
ada orang di dalam karena sedang libur,’’ ujar salah seorang petugas sekuriti. 

Arief menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti penyebab terjadinya 
ledakan. Yang jelas, semua barang bukti masih dikumpulkan. Setelah itu, akan dilakukan uji hasil 
tes forensik. Tentu butuh waktu. Selain meminta keterangan saksi, polisi meneliti dokumen, 
prosedur, dan perjanjian pengerjaan proyek. ’’Jadi, belum bisa disimpulkan apakah memang ada 
kesalahan prosedur atau murni kelalaian pekerjaan. Mohon waktu untuk pemeriksaan lebih 
lanjut,’’ jelasnya. 

Hingga berita ini ditulis, TKP masih dijaga ketat petugas. Akses keluar masuk juga dibatasi. 
Bahkan, semua pekerja di kawasan tersebut diliburkan sementara waktu. ’’Menunggu 
pemberitahuan lebih lanjut untuk bekerja lagi,’’ ungkap Riski Permana Putra, salah seorang 
pekerja PT CAS yang juga merupakan adik korban Muhammad Andik. 

Saat kejadian, pemuda 22 tahun tersebut sedang libur. Dia berada di rumahnya yang berjarak 
sekitar 3 kilometer dari TKP. ’’Dentuman keras terdengar hingga rumah saya. Duarrr. Tidak lama, 
saya mendapat kabar bahwa kakak ikut menjadi korban. Kami bergegas menuju lokasi,’’ ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Disnaker Pemkab Gresik Ninik Asrukin mengatakan belum menerima 
kronologi kejadian di PT CAS. Namun, pada Selasa malam (8/6) pihaknya sudah mendapatkan 
telepon dari pihak perusahaan yang melaporkan musibah itu. Dia pun langsung mengarahkan 
ke Disnaker Pemprov Jatim. 

 



 

193 
 

Judul 7.000 Pekerja Berpotensi kena PHK Akibat Lonjakan Cukai 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Penolakan Revisi PP 109/2012 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qugwkz383/7-000-pekerja-berpotensi-
kena-phk-akibat-lonjakan-cukai 

Jurnalis Nidia Zuraya 

Tanggal 2021-06-10 11:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Budidoyo (Ketua Umum AMTI) Seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau nanti 
terjadi revisi, maka sekarang inikan sudah tertekan, industri inikan sudah tertekan dengan 
adanya pandemi, makanya dengan revisi PP tadi, justru semakin menekan 

negative - Budidoyo (Ketua Umum AMTI) Misalnya 26 miliar batang itu dikonversi menjadi satu 
gram, maka sudah ada 26 ribu ton yang tidak terserap. Belum lagi sektor tenaga kerja. Dari hasil 
penelitian, jika penurunan lima persen, maka ada potensi loss tenaga kerja itu sekitar tujuh ribu 
orang 

neutral - Budidoyo (Ketua Umum AMTI) Itu yang kita khawatirkan. Ini dari unsur petani, belum 
lagi kalau produksinya turun, apakah iya, penurunan preferensi merokok terjadi? Karena cukai 
yang tinggi rokok ilegal akan beredar begitu banyak, begitu juga sebaliknya 

negative - Budidoyo (Ketua Umum AMTI) Wacana revisi PP 109/2012 tujuannya tidak lagi 
melakukan pembatasan tetapi melarang total keberadaan IHT. Ini sangat disayangkan. Isu 
perokok pemula yang termasuk dalam fokus wacana revisi PP 109/2012 merupakan persoalan 
pelik, butuh sinergi kebijakan dan kontribusi seluruh pihak dan pemangku kepentingan, bukan 
hanya pengendalian sisi hilir 

 

Ringkasan 

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mencatat sebanyak tujuh ribu tenaga kerja 
industri tembakau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) per tahunnya. Adapun perkiraan 
tersebut jika adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 
Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan perkiraan tersebut didasarkan atas pabrik tembakau 
yang berpotensi ditutup karena tekanan kerugian keuangan. 
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7.000 PEKERJA BERPOTENSI KENA PHK AKIBAT LONJAKAN CUKAI 

JAKARTA-- Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mencatat sebanyak tujuh ribu tenaga 
kerja industri tembakau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) per tahunnya. Adapun 
perkiraan tersebut jika adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan perkiraan tersebut didasarkan atas pabrik tembakau 
yang berpotensi ditutup karena tekanan kerugian keuangan. 

"Seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau nanti terjadi revisi, maka sekarang inikan sudah 
tertekan, industri inikan sudah tertekan dengan adanya pandemi, makanya dengan revisi PP tadi, 
justru semakin menekan," ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (10/6). 

Dari data IHT, dalam kurun waktu 2015-2020 adanya penurunan produksi level rata-rata 7,5 
persen atau kisaran 26 miliar batang. Jika hitungannya, jika ada satu gram tembakau mengalami 
penurunan maka ada 26 ribu ton tembakau yang tidak terserap. 

"Misalnya 26 miliar batang itu dikonversi menjadi satu gram, maka sudah ada 26 ribu ton yang 
tidak terserap. Belum lagi sektor tenaga kerja. Dari hasil penelitian, jika penurunan lima persen, 
maka ada potensi loss tenaga kerja itu sekitar tujuh ribu orang," katanya. 

Maka itu revisi PP Nomor 109 Tahun 2012, akan mendorong potensi kehilangan pekerjaan. 
Budidoyo menegaskan hal itu mengkhianati amanah peraturan dan perundang-undangan karena 
pemerintah seharusnya mengkonsultasikan kebijakan yang berdampak pada mata rantai IHT 
kepada para pemangku kepentingannya. 

"Itu yang kita khawatirkan. Ini dari unsur petani, belum lagi kalau produksinya turun, apakah 
iya, penurunan preferensi merokok terjadi? Karena cukai yang tinggi rokok ilegal akan beredar 
begitu banyak, begitu juga sebaliknya," tutur dia. 

Dia menilai kebijakan pengendalian tembakau saat ini sudah mengatur berbagai poin untuk 
membatasi iklan media luar ruang, iklan televisi, tempat khusus merokok yang terpisah, dan 
larangan menjual rokok kepada ibu hamil dan anak di bawah 18 tahun. 

Selain itu, kinerja IHT pada 2020 sudah turun sebesar 9,7 persen akibat kenaikan cukai tinggi, 
dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan sehingga menimbulkan ketidakpastian 
usaha. Per April 2021, sektor IHT masih mengalami penurunan sebesar 6,6 persen. 

Menurut Budidoyo, mencuatnya desakan revisi PP 109/2012 jelas semakin memberatkan 
kelangsungan hidup IHT dan akan semakin merugikan enam juta orang yang menggantungkan 
hidupnya dari sektor IHT. Saat ini, sektor IHT sedang berupaya pulih dari dampak pandemi dan 
dihadapkan pada target penerimaan kepabeanan dan cukai. 

"Wacana revisi PP 109/2012 tujuannya tidak lagi melakukan pembatasan tetapi melarang total 
keberadaan IHT. Ini sangat disayangkan. Isu perokok pemula yang termasuk dalam fokus 
wacana revisi PP 109/2012 merupakan persoalan pelik, butuh sinergi kebijakan dan kontribusi 
seluruh pihak dan pemangku kepentingan, bukan hanya pengendalian sisi hilir," ucapnya. 
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PBB pada hari Kamis (10/6), merilis laporan terkait tingginya jumlah pekerja anak di seluruh 
dunia. Jumlah pekerja anak saat ini disebut mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam 
dua dekade. Laporan bersama yang dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan badan 
anak-anak PBB UNICEF, menunjukkan jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada awal 2020, 
bertambah 8,4 juta dalam empat tahun. 

 

PBB: JUMLAH PEKERJA ANAK MELONJAK UNTUK PERTAMA KALINYA DALAM DUA 
DEKADE 

PBB pada hari Kamis (10/6), merilis laporan terkait tingginya jumlah pekerja anak di seluruh 
dunia. Jumlah pekerja anak saat ini disebut mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam 
dua dekade. 

Laporan bersama yang dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan badan anak-anak 
PBB UNICEF, menunjukkan jumlah pekerja anak mencapai 160 juta pada awal 2020, bertambah 
8,4 juta dalam empat tahun. 

Dilansir, kenaikan yang signifikan mulai terlihat menjelang pandemi. Hal ini membalikkan tren 
penurunan jumlah pekerja anak antara tahun 2000 hingga 2016. 

Ketika krisis akibat Covid-19 mulai memburuk, hampir satu dari 10 anak di seluruh dunia kini 
berstatus sebagai pekerja anak. Anak-anak di kawasan sub-Sahara Afrika merasakan dampak 
terparah. 

ILO dan UNICEF memperingatkan bahwa akan ada 50 juta anak lagi yang akan masuk kategori 
pekerja anak dalam dua tahun ke depan jika tidak ada tindakan serius untuk mengentaskan 
kemiskinan. 

"Kami kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk mengakhiri pekerja anak. Krisis Covid-19 
membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk," kata kepala UNICEF Henrietta Fore. 
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Di tahun kedua, lanjut Fore, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan anggaran nasional 
yang menyusut membuat banyak keluarga untuk membuat pilihan yang sulit dengan meminta 
anak-anaknya bekerja. 

Anak laki-lagi lebih mungkin terkena dampak ini, terhitung ada 97 dari 160 juta anak telah 
berjuang menjadi pekerja anak pada awal tahun 2020. 

Laporan terbaru juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang terlihat pada anak-anak 
usia 5 hingga 17 tahun yang melakukan pekerjaan berbahaya, yang bisa mempengaruhi 
perkembangan, pendidikan, atau kesehatan anak. 

Beberapa pekerjaan tersebut umumnya ada sektor pertambangan yang berhubungan dengan 
mesin berat, dan bekerja lebih dari 43 jam seminggu, yang membuat mereka hampir tidak 
mungkin bisa bersekolah. 

Sebanyak 79 juta anak dianggap melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu pada awal 2020, 
naik 6,5 juta dari empat tahun sebelumnya. 

Selain pekerjaan berbahaya seperti yang disebutkan sebelumnya, mayoritas pekerja anak juga 
terkonsentrasi di sektor pertanian, yang menyumbang 70% dari total global, atau 112 juta anak. 
Sisanya, sekitar 20% ada di sektor jasa dan sekitar 10% di industri lain. 

Peningkatan terbesar dalam pekerja anak tercatat di kawasan sub-Sahara Afrika, yang memang 
dilanda krisis ekonomi dan sosial yang sangat ekstrem. 

Laporan PBB menyebut hampir seperempat anak berusia 5 hingga 17 tahun di sub-Sahara Afrika 
sudah menjadi pekerja anak, berbanding dengan hanya 2,3% di Eropa dan Amerika Utara. 

"Kita tidak bisa berdiam diri sementara generasi baru anak-anak berada dalam bahaya. Kita 
berada pada momen penting dan banyak bergantung pada bagaimana kita merespons," kata 
Ketua ILO Guy Ryder. 

PBB akan berupaya menggerakkan semua badan terkait untuk mengatasi lonjakan pekerja anak 
di tengah pandemi Covid-19. Langkah yang terlambat disebut bisa membuat kondisi ini bertahan 
lama dan terus memburuk. 
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Ringkasan 

Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi para pencari 
kerja pada bulan Juni 2021. Pendaftaran secara online ini dilakukan di aplikasi Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker). Setelah pendaftaran secara online, para pencari kerja bisa 
mencetak kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. 

 

DISNAKER KOTA CIREBON LUNCURKAN APLIKASI SISNAKER 

Cirebon: Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi 
para pencari kerja pada bulan Juni 2021. Pendaftaran secara online ini dilakukan di aplikasi 
Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Setelah pendaftaran secara online, para pencari 
kerja bisa mencetak kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon, Dra. Fatwa 
Alfatiyah menjelaskan Selama ini, pendaftaran Karyu Kuning dilakukan secara manual di Kantor 
Disnaker. 

"Masukkan data diri dulu di aplikasi Sisnaker ini, setelah itu bawa berkas yang sudah diinput ke 
kantor Disnaker, baru dicetak," jelasnya pada Kamis (10/6/2021). 

Perubahan ini sendiri dilakukan seiring dengan sistem digitalisasi. Salah satu bagian dari aplikasi 
Sisnaker ini adalah aplikasi Karirhub, yang bermanfaat bagi para pencari kerja dalam mencari 
lowongan kerja yang diminati, sebab di dalamnya terdapat perusahaan yang sedang membuka 
lowongan pekerjaan. 

Selain itu, menurut Fatwa, melalui aplikasi ini, data para pencari kerja bisa langsung diketahui 
oleh Kementerian Tenaga Kerja. 

"Misalnya data pengangguran, bisa saja kan orang yang tadinya pengangguran tapi sudah 
diterima bekerja di suatu perusahaan. Data perubahan dari pengangguran ke bekerja ini tidak 
berubah karena biasanya tidak ada laporan, namun melalui aplikasi tersebut bisa diketahui 
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berapa data pencari kerja, berapa data yang diterima perusahaan, berapa data yang belum 
diterima bekerja," katanya. 

Biasanya, tambah Fatwa, sebelum ada aplikasi ini seseorang yang sudah diterima bekerja tidak 
melapor ke Disnaker. 

"Mungkin bagi mereka jika sudah diterima bekerja ya sudah tidak perlu lapor, padahal itu perlu 
dilakukan," ujarnya. 

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon, Bagus 
Setiyo Nugroho, S.P. menambahkan, jika pencari kerja sudah membuka aplikasi Sisnaker, maka 
secara otomatis akan ditampilkan pula aplikasi Karirhub. 

"Nanti pencari kerja harus mengisi profil mereka di aplikasi Sisnaker, kemudian lanjut ke aplikasi 
Karirhub yang merupakan kesatuan dengan Sisnaker," ujarnya. 

Ia menambahkan, karena aplikasi Sisnaker ini baru digunakan pada bulan ini, banyak pencari 
kerja yang belum mengetahuinya. 

"Mereka banyak yang datang langsung ke kantor Disnaker dengan membawa berkas yang 
dibutuhkan, tapi kami arahkan mereka untuk daftar terlebih dahulu di aplikasi tersebut," 
jelasnya. 

Sebetulnya di website Disnaker Kota Cirebon, penggunaan aplikasi ini sudah disosialisasikan, ke 
depan akan disosialisasikan juga ke perusahaan-perusahaan. 
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Narasumber 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) Saya bicara industri logistik. Sekarang 
ini kan masih di era pandemi jadi sebetulnya kita semua harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa 
situasinya belum normal. Jadi untuk tetap melangsungkan usaha ini agar tetap berjalan 
sebetulnya itu sebuah niat baik yang perlu diacungi jempol. Termasuk dalam hal ini, menurut 
pendapat saya khususnya Gojek yang terkait industri pengiriman adalah GoSend 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) mogok kerja 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) Harapan kami GoSend bisa menjadi 
salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini. Peran GoSend sangat 
strategis dan harus diakui karena ada perubahan perilaku pembelian konsumen yang beralih jadi 
by online. Ini yang harus dipertahankan dan terus dikembangkan 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) Kita percaya bahwa manajemen Gojek 
memberikan kewajiban terbaik yang bisa diberikan dalam situasi sekarang ini. Saya yakin 
seyakin-yakinnya 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) Saya berharap mitra Gojek yang 
sekarang sudah menjadi anggota Asperindo itu bisa sebesar-besarnya memberikan manfaat 
terhadap perekonomian masyarakat. Harus lebih produktif agar kinerja dan pendapatan mereka 
juga ikut meningkat 

neutral - Trian Yuserma (Sekretaris Jenderal Asperindo) Saya ingin mengajak ke semua pihak, 
ini sekarang masih pandemic yuk sama-sama menahan diri dan berpikir untuk kepentingan 
bersama. Mari berdoa pandemi segera berakhir. Kalau pandemi lama, saya juga tetap khawatir 
daya beli masyarakat dan industri menurun. Sehingga berdampak pada pemesanan-pemesanan 

neutral - Audrey Petriny (Vice President Corporate Communication Gojek) Kebijakan penyesuaian 
dilakukan hanya terhadap skema insentif, sedangkan skema pendapatan atau tarif pokok per 
jarak tempuh bagi mitra driver tidak berubah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan peluang 
yang lebih besar bagi lebih banyak mitra GoSend Sameday atau yang kerap disebut sebagai 
GoKilat, agar dapat memperoleh bonus harian 
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Ringkasan 

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta semua pihak yang 
terlibat di industri logistik berpikir untuk kepentingan bersama. Perjuangan untuk 
keberlangsungan usaha secara jangka panjang merupakan poin yang patut diapresiasi di tengah 
pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. 

 

ASPERINDO: ATURAN INSENTIF BARU GOSEND UNTUK JAGA KELANGSUNGAN 
BISNIS 

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta semua pihak yang 
terlibat di industri logistik berpikir untuk kepentingan bersama. 

Perjuangan untuk keberlangsungan usaha secara jangka panjang merupakan poin yang patut 
diapresiasi di tengah pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. 

"Saya bicara industri logistik. Sekarang ini kan masih di era pandemi jadi sebetulnya kita semua 
harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa situasinya belum normal. Jadi untuk tetap melangsungkan 
usaha ini agar tetap berjalan sebetulnya itu sebuah niat baik yang perlu diacungi jempol. 
Termasuk dalam hal ini, menurut pendapat saya khususnya Gojek yang terkait industri 
pengiriman adalah GoSend," ungkap Sekretaris Jenderal Asperindo Trian Yuserma, Kamis 
(10/6/2021). 

Trian menyampakan hal tersebut menanggapi rencana "mogok kerja" GoKilat yang merupakan 
mitra GoSend berkaitan dengan pemberlakuan insentif baru. 

Sebab GoSend merupakan bagian dari pelaku industri logistik yang sudah mendapatkan izin 
penyelenggaraan dari regulator dan merupakan anggota Asperindo. 

"Harapan kami GoSend bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tengah 
pandemi ini. Peran GoSend sangat strategis dan harus diakui karena ada perubahan perilaku 
pembelian konsumen yang beralih jadi by online. Ini yang harus dipertahankan dan terus 
dikembangkan," tuturnya. 

Terdapat dua hal yang menurut Trian sangat penting untuk disadari semua pihak termasuk mitra 
GoSend berkaitan dengan situasi saat ini. 

Pertama, kata dia, prinsipnya Asperindo tidak tahu dan tidak campur tangan terhadap strategi 
bisnis masing-masing anggotanya, termasuk Gosend. 

"Kita percaya bahwa manajemen Gojek memberikan kewajiban terbaik yang bisa diberikan dalam 
situasi sekarang ini. Saya yakin seyakin-yakinnya," ucapnya. 

Kedua, Trian berharap kesadaran akan situasi sulit ini membuat para mitra Gosend tetap 
bersemangat dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada. 

"Saya berharap mitra Gojek yang sekarang sudah menjadi anggota Asperindo itu bisa sebesar-
besarnya memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat. Harus lebih produktif agar 
kinerja dan pendapatan mereka juga ikut meningkat," pintanya. 

Berkaitan dengan tarif maupun insentif, Trian menegaskan bahwa hal tersebut merupakan 
kewenangan masing-masing perusahaan. Tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. 
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"Tarif pengiriman itu tidak diatur pemerintah. Kecuali tarif penumpang diatur Kemenhub. Aturan 
pengiriman barang itu untuk industri yang anggotanya di bawah Asperindo diatur oleh 
perusahaan masing-masing. Jadi kompetisinya paripurna," terusnya. 

Trian meyakini bahwa ke depan, tren pemesanan online akan terus tumbuh sehingga pengiriman 
yang dilakukan oleh mitra pengantar barang akan ikut meningkat. 

Atas dasar itu, menurutnya, penting untuk tetap serius menjalankan peran di industri dalam 
rangka menjaga produktivitas di tengah situasi sulit saat ini. 

"Saya ingin mengajak ke semua pihak, ini sekarang masih pandemic yuk sama-sama menahan 
diri dan berpikir untuk kepentingan bersama. Mari berdoa pandemi segera berakhir. Kalau 
pandemi lama, saya juga tetap khawatir daya beli masyarakat dan industri menurun. Sehingga 
berdampak pada pemesanan-pemesanan," ujarnya. 

Mulai 8 Juni ini GoSend menerapkan skema baru insentif atau bonus kepada mitra driver yang 
melayani pengiriman di hari yang sama (GoSend Sameday) di wilayah Jabodetabek dan 
Bandung. Adapun skema pendapatan pokok atau tarif per jarak tempuh tidak berubah. 
Pendapatan pokok yang diterima mitra driver GoSend Sameday tetap merupakan yang terbaik 
di industri. 

Penyesuaian skema insentif tersebut dilakukan supaya lebih banyak mitra driver bisa 
mendapatkan insentif. Melalui penerapan skema baru pemberian insentif ini, bonus diberikan per 
1 kali pengantaran dibandingkan skema sebelumnya yaitu per 5 pengantaran. Selama ini mitra 
driver GoSend Sameday memperoleh penghasilan utama dari pendapatan pokok per jarak 
tempuh, kemudian baru ditambah insentif (bonus). 

"Kebijakan penyesuaian dilakukan hanya terhadap skema insentif, sedangkan skema pendapatan 
atau tarif pokok per jarak tempuh bagi mitra driver tidak berubah. Langkah ini dilakukan untuk 
memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak mitra GoSend Sameday atau yang kerap 
disebut sebagai GoKilat, agar dapat memperoleh bonus harian," kata Vice President Corporate 
Communication Gojek Audrey Petriny di Jakarta, Senin (6/6/2021). 
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Ringkasan 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) untuk kembali mengukir prestasi di ajang penghargaan 
Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diadakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 
Kali ini BPJamsostek menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga 
Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan Lembaga Non Struktural. 

 

BPJAMSOSTEK RAIH PENGHARGAAN ANRI 

INFO NASIONAL- Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak 
menyurutkan semangat BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) untuk kembali mengukir prestasi 
di ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diadakan Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI). 

Kali ini BPJamsostek menyabet Juara III Terbaik Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga 
Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan Lembaga Non Struktural. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJamsostek yang diwakili Deputi Direktur Bidang 
Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, 
Rabu 9 Juni. 

Pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga Tinggi 
Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan 27 Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia," ujar Hidayat. 
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Dari empat aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, 
dan sumber daya kearsipan, BPJamostek mencatatkan nilai sebesar 91,36 dan masuk ke dalam 
kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. BPJamsostek telah berhasil 
menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, dan meningkatkan pengawasan 
terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor 
Cabang. Selain itu pengawasan terhadap pemusnahan arsip, serta melengkapi sarana dan 
prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJamsostek akan terus 
meningkat," kata Hidayat.(. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta Organisasi Buruh Internasional (International 
Labour Organization/ ILO ) untuk mendukung berbagai upaya Pemerintah Indonesia dan 
stakeholders terkait penanganan segala masalah di sektor ketenagakerjaan. Khususnya dampak 
dari Pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Ida dalam Forum Konferensi Perburuhan 
Internasional secara daring yang digelar awal pekan ini. Menurutnya, dukungan ILO bisa 
memaksimalkan langkah yang di ambil Pemerintah guna menyelesaikan masalah di sektor 
tersebut. 

 

MENAKER MINTA DUKUNGAN ILO ATASI DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR TENAGA 
KERJA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta Organisasi Buruh Internasional (International 
Labour Organization/ ILO ) untuk mendukung berbagai upaya Pemerintah Indonesia dan 
stakeholders terkait penanganan segala masalah di sektor ketenagakerjaan. Khususnya dampak 
dari Pandemi COVID-19. 

Hal itu disampaikan Ida dalam Forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring yang 
digelar awal pekan ini. Menurutnya, dukungan ILO bisa memaksimalkan langkah yang di ambil 
Pemerintah guna menyelesaikan masalah di sektor 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," ujar Ida dikutip Kamis, 10 Juni 2021. 

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. 
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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. 

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 
dan 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," ungkapnya. 

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,” tambahnya. 

Pilar kedua adalah 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 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. 

"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. 

Sementara itu yang ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk 
mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional. Karena itu, 
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. 

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian 
positif yang telah dilakukan tripartit Nasional. Skema itu dinilai 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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PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa jumlah pekerja anak meningkat 
menjadi 160 juta, dari 152 juta pada 2016 Dengan angka tersebut, setara dengan satu dari 10 
anak harus bekerja di seluruh dunia dan jutaan orang lainnya berisiko untuk terpaksa bekerja 
akibat pandemi Covid-19. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF menuturkan, 
peningkatan jumlah pekerja anak merupakan pertama kalinya dan kenaikan terbesar terjadi di 
Afrika akibat pertumbuhan penduduk, krisis, dan faktor kemiskinan. 

 

JUMLAH PEKERJA ANAK MENINGKAT DI DUNIA 

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa jumlah pekerja anak meningkat 
menjadi 160 juta, dari 152 juta pada 2016 Dengan angka tersebut, setara dengan satu dari 10 
anak harus bekerja di seluruh dunia dan jutaan orang lainnya berisiko untuk terpaksa bekerja 
akibat pandemi Covid-19. 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF menuturkan, peningkatan jumlah pekerja anak 
merupakan pertama kalinya dan kenaikan terbesar terjadi di Afrika akibat pertumbuhan 
penduduk, krisis, dan faktor kemiskinan. 

"Kami kehilangan pijakan dalam memerangi pekerja anak dan tahun lalu pun tidak membuat 
perjuangan itu lebih mudah," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dalam sebuah 
pernyataan, menjelang Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni. 

"Sekarang, memasuki tahun kedua penguncian global, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, 
dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga dipaksa untuk membuat pilihan yang 
memilukan," imbuhnya. 

PBB telah menjadikan 2021 sebagai Tahun Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak, 
dengan mengatakan tindakan mendesak diperlukan untuk memenuhi tujuan mengakhiri praktik 
tersebut pada 2025. 
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"Tetapi keuntungan besar yang dibuat sejak 2000, ketika 246 juta anak bekerja, sedang dibalik 
dan jumlahnya bisa naik kembali menjadi 206 juta pada akhir 2022 jika pemerintah 
memperkenalkan langkah-langkah penghematan atau gagal melindungi yang rentan," tuturnya. 

PBB mengatakan bahwa pekerja anak sekarang mungkin bekerja lebih lama atau dalam kondisi 
yang lebih buruk karena guncangan ekonomi terkait pandemi Covid-19 dan penutupan sekolah 
Sementara itu, lebih banyak lagi yang mungkin dipaksa masuk ke dalam bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak. 

Laporan tersebut menyoroti peningkatan jumlah anak berusia 5-11 tahun yang menjadi pekerja 
anak,. 

Justru sekarang jumlahnya lebih dari setengah dari total angka global. Peningkatan jumlah 
pekerja anak membuat anak dalam kondisi yang membahayakan dan sangat rentan terhadap 
kesehatan dan keamanan mereka. 

"Inilah yang dapat kami ukur sebelum pandemi," kata Claudia Cappa, salah satu penulis laporan 
dan penasihat senior di UNICEF. 

"Jika kita melihat dampak Covid-19, ini memberi kita alasan tambahan untuk khawatir," 
tambahnya. 

Cappa mengatakan bahwa jumlah pekerja anak bisa turun 15 juta jika diatasi dengan langkah-
langkah mitigasi, seperti hibah anak universal serta jika sekolah gratis dan berkualitas baik 
sampai usia minimum untuk bekerja dipastikan. 

Peningkatan investasi dalam pembangunan perdesaan dan pekerjaan yang layak di bidang 
pertanian, sebuah sektor yang menyumbang 70% pekerja anak, juga merupakan kunci, menurut 
Direktur Jenderal ILO Guy Ryder. 

"Perkiraan baru ini adalah peringatan. Kami tidak bisa berdiam diri sementara generasi baru 
anak-anak terancam," kata Ryder. 

"Kita berada pada momen yang sangat penting dan banyak bergantung pada bagaimana kita 
meresponsnya. Ini adalah waktu untuk memperbarui komitmen dan energi, untuk berbelok dan 
memutus siklus kemiskinan dan pekerja anak," tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09). 
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Dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta pemagangan berbasis 
pengguna tahun 2021 yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai November nantinya, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin menjamin para peserta 
mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

 

BPJS KETENAGARAKERJAAN DUKUNG PROGRAM MAGANG DARI DISNAKERTRANS 
KALSEL 

Banjarmasin : Dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta pemagangan 
berbasis pengguna tahun 2021 yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai November nantinya, 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin menjamin para 
peserta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

"Ada sebanyak 250 peserta yang terpilih mengikuti program ini akan mendapatkan perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah masuk ke dalam program BPJS Ketenagerjaan," ucap 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Banjarmasin Tito Hartono. 

Tito juga mengungkapkan semua peserta tidak perlu mengeluarkan iuran untuk membayar BPJS 
Ketenagakerjaan ini. "Karena semua biaya telah ditanggung oleh Disnakertrans Kalsel yang 
bersumber dari APBD dan APBN," ungkapnya. 

Ia berharap dengan perlindugan ini bisa meningkatkan semangat para peserta yang nantinya 
melaksanakan magang selama 5 bulan. 

"Dimulai dari peserta berada di tempat tinggalnya sampai ketempat magang maupun sebaliknya 
akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan," tuturnya. 
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Narasumber 

positive - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor 
Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 

 

RAIH PENGHARGAAN, PENGELOLAAN ARSIP BPJAMSOSTEK DINILAI SANGAT 
MEMUASKAN 

Jakarta Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan 
semangat BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 
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Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Deputi Direktur 
Bidang Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di 
Jakarta, Rabu (9/6). 

Pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga Tinggi 
Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan 27 Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat. 

Dari 4 aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan 
sumber daya kearsipan, BPJAMSOSTEK berhasil mencatatkan nilai sebesar 91,36 dan masuk ke 
dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 
BPJAMSOSTEK telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, maupun Kantor Cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus 
meningkat," tutup Hidayat. (*). 
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positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terkait dengan pengawasan 
hak-hak pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi, dilakukan oleh 
Pengawas Ketenagakerjaan 
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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. 

 

DRIVER GOJEK MOGOK, KEMENAKER TEGASKAN PERUSAHAAN BISA KENA SANKSI 

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. 
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"Terkait dengan pengawasan hak-hak pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan 
perusahaan aplikasi, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya Rabu, 9 Juni 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. 

Lebih jauh 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. 

 

 

 

  



 

213 
 

Judul Di Tengah Pandemi, BPJamsostek Juara III Lembaga Tinggi Negara 
Terbaik Nasional 

Nama Media suara.com 

Newstrend Kinerja BPJAMSOSTEK 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/10/094015/di-tengah-pandemi-
bpjamsostek-juara-iii-lembaga-tinggi-negara-terbaik-nasional 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-10 09:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang 
BPJamsostek di seluruh Indonesia 

positive - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadapBPJamsostek akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, namun hal ini tidak 
menyurutkan semangat BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) untuk kembali mengukir prestasi 
dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Arsip 
Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini, BPJamsostek berhasil menyabet Juara III Terbaik 
Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian 
dan Lembaga Non Struktural. 

 

DI TENGAH PANDEMI, BPJAMSOSTEK JUARA III LEMBAGA TINGGI NEGARA 
TERBAIK NASIONAL 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, namun hal ini tidak 
menyurutkan semangat BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) untuk kembali mengukir prestasi 
dalam ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Arsip 
Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kali ini, BPJamsostek berhasil menyabet Juara III Terbaik 
Nasional Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian 
dan Lembaga Non Struktural. 
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Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI), Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJamsostek, yang diwakili oleh Deputi Direktur 
Bidang Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu 
(9/6/2021). 

Tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 kementerian, 32 lembaga tinggi negara, 
lembaga setingkat lementerian, lembaga non struktural dan 27 lembaga pemerintah non 
kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah 
dan kantor cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat. 

Dari 4 aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan 
sumber daya kearsipan, BPJamsostek berhasil mendapat nilai 91,36 dan masuk ke dalam 
kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 
BPJamsostek telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di kantor pusat, kantor 
wilayah, maupun kantor cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadapBPJamsostek akan terus 
meningkat," tutup Hidayat. 
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Ringkasan 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 

 

RAIH PENGHARGAAN, PENGELOLAAN ARSIP BPJAMSOSTEK DINILAI MEMUASKAN 

Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Deputi Direktur 
Bidang Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di 
Jakarta, Rabu (9/6). 

Pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga Tinggi 
Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan 27 Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian. 

“Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat. 
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Dari 4 aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan 
sumber daya kearsipan, BPJAMSOSTEK berhasil mencatatkan nilai sebesar 91,36 dan masuk 
kedalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 
BPJAMSOSTEK telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, maupun Kantor Cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

“Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus 
meningkat,” tutup Hidayat. 
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Judul BERITA POPULER Dituduh Punya Narkoba, Warga Bojongkoneng Ini 
Dipenjara 11 Tahun, Lahirkan di Penjara 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Kasus PMI Malaysia 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/10/berita-populer-dituduh-
punya-narkoba-warga-bojongkoneng-ini-dipenjara-11-tahun-lahirkan-
di-penjara 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2021-06-10 09:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Rima Diana (PMI) Saya mengenal dia (mantan suami) baik, terus menikah pada tahun 
2012 dan mengandung 

negative - Rima Diana (PMI) Iya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi 
Alhamdulillah bisa dijalani 

negative - Rima Diana (PMI) Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke 
Malaysia dan diasuh di sini 

negative - Rima Diana (PMI) Seharusnya saya dijatuhi hukuman 13 tahun, tapi dibantu KBRI jadi 
11 tahun, dan dapat remisi jadi 7 tahun 2 bulan 

 

Ringkasan 

Rima Diana (31), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dipenjara di Malaysia karena dituduh 
miliki narkoba harus menjalani hukuman sambil mengandung buah hatinya. TKW asal Pasirlame, 
RT 03/16, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat (KBB) itu divonis 13 
penjara, tetapi karena mendapat remisi, dia hanya menjalani hukuman selama 7 tahun 2 bulan. 

 

BERITA POPULER DITUDUH PUNYA NARKOBA, WARGA BOJONGKONENG INI 
DIPENJARA 11 TAHUN, LAHIRKAN DI PENJARA 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Rima Diana (31), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
yang dipenjara di Malaysia karena dituduh miliki narkoba harus menjalani hukuman sambil 
mengandung buah hatinya. 
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TKW asal Pasirlame, RT 03/16, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat 
(KBB) itu divonis 13 penjara, tetapi karena mendapat remisi, dia hanya menjalani hukuman 
selama 7 tahun 2 bulan. 

Rima ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah polisi menemukan barang bukti narkoba di rumah 
adik suaminya. 

Barang haram tersebut diduga milik suami Rima hingga akhirnya dia pun turut ditangkap pada 
tahun 2013 dan bebas pada tahun 2020. 

"Saya mengenal dia (mantan suami) baik, terus menikah pada tahun 2012 dan mengandung," 
ujar Rima saat ditemui di rumahnya, Rabu (9/6/2021). 

Saat tengah mengandung, Rima pun ditangkap polisi karena dituding sebagai pemilik narkoba. 

Padahal, dia sama sekali tidak mengetahui apapun soal kepemilikan barang haram tersebut. 

"Iya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi Alhamdulillah bisa dijalani," 
katanya. 

Saat menjalani hukuman, saat itu Rima tengah mengandung 6 bulan, kemudian dia lahiran di 
rumah sakit. 

Setelah anaknya lahir, Rima pun terpaksa harus mengasuh anaknya di dalam penjara selama 1 
tahun 8 bulan. 

Kemudian pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Disnakertrans KBB, dan pihak 
keluarga menjemput anak Rima ke Malaysia karena berdasarkan aturan di Malaysia anak di 
bawah 3 tahun tidak boleh dipenjara. 

"Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke Malaysia dan diasuh di sini," 
ucap Rima. 

Sedangkan Rima sendiri harus tetap menuruskan sisa masa hukuman sampai bebas. 

Sehingga, selama menjalani hukuman, Rima tidak bisa bertemu dengan buah hatinya. 

"Seharusnya saya dijatuhi hukuman 13 tahun, tapi dibantu KBRI jadi 11 tahun, dan dapat remisi 
jadi 7 tahun 2 bulan," katanya. 

Untuk saat ini, Rima sudah bebas dari penjara dan bisa berkumpul dengan keluarga serta bisa 
mengasuh anaknya yang saat ini sudah masuk kelas 1 SD. 

 

  



 

219 
 

Judul Kisah Pilu TKW Asal Bandung, Dipenjara 11 Tahun Saat Mengandung 6 
Bulan, Dituduh Miliki Narkoba 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Kasus PMI Malaysia 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/10/kisah-pilu-tkw-asal-bandung-
dipenjara-11-tahun-saat-mengandung-6-bulan-dituduh-miliki-narkoba 

Jurnalis taufik ismail 

Tanggal 2021-06-10 09:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Rima Diana (PMI) Dia itu (mantan suami) kerja baik-baik karena sudah mengenal 
lama. Terus menikah hingga hamil, terus saya sakit dan tinggal di rumah adiknya karena tidak 
ada yang menjaga 

negative - Rima Diana (PMI) Polisi biasa menanyakan paspor, jadi saya pun kasih. Setelah itu 
mencari barang yang lain di kamar yang saya juga belum pernah masuk ke dalam karena bukan 
rumah saya 

negative - Rima Diana (PMI) Tapi karena di situ hanya ada satu orang (Rima), jadi yang kenanya 
(ditangkap) ya saya. Terus saya ditanya terkait barang itu apa, saya jawab gak tahu, karena 
memang saya gak tahu. Itu kejadiannya pada tahun 2013 

negative - Rima Diana (PMI) Iya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi 
Alhamdulillah bisa dijalani 

neutral - Rima Diana (PMI) Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke 
Malaysia dan diasuh disini 

negative - Rima Diana (PMI) Saya mau dipulangkan enggak jadi, akhirnya saya dikarantina. Jadi 
saya di sana (Malaysia) selama 8 tahun 

negative - Rima Diana (PMI) Tadinya mau pulang sebelum lebaran, tapi (bandara) ditutup. 
Jadinya, saya gak bisa pulang dan menunggu di Medan saja 

 

Ringkasan 

Nasib nahas sempat dialami oleh Rima Diana (31). Ia merupakan eks Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
asal Pasirlame, RT 03/16, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat (KBB). 
Rima harus merasakan dinginnya lantai penjara saat bekerja di Malaysia. 
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KISAH PILU TKW ASAL BANDUNG, DIPENJARA 11 TAHUN SAAT MENGANDUNG 6 
BULAN, DITUDUH MILIKI NARKOBA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Nasib 
nahas sempat dialami oleh Rima Diana (31). 

Ia merupakan eks Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Pasirlame, RT 03/16, Desa Bojongkoneng, 
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat (KBB). 

Rima harus merasakan dinginnya lantai penjara saat bekerja di Malaysia. 

Kronologi peristiwa ini bermula saat Rima bekerja di sebuah restoran di Malaysia pada tahun 
2007. 

Namun karena tidak tahan, Rima keluar dan pindah bekerja di sebuah pabrik setelah diajak oleh 
temannya. 

Kemudian Rima mengenal dan menikah dengan seorang laki-laki keturunan India bernama 
Karumalay yang tak lain merupakan atasannya di pabrik tersebut. 

"Dia itu (mantan suami) kerja baik-baik karena sudah mengenal lama. Terus menikah hingga 
hamil, terus saya sakit dan tinggal di rumah adiknya karena tidak ada yang menjaga," ujar Rima 
saat ditemui di rumahnya, Rabu (9/6/2021). 

Singkat cerita, selama satu minggu tinggal di rumah adik suaminya, Rima pun tinggal sendirian 
karena suami dan penghuni rumah itu harus bekerja. 

Saat dia sedang sendirian, datanglah Polisi Diraja Malaysia dan langsung menangkap Rima 
karena dituding memiliki dan menyimpan narkoba. 

"Polisi biasa menanyakan paspor, jadi saya pun kasih. Setelah itu mencari barang yang lain di 
kamar yang saya juga belum pernah masuk ke dalam karena bukan rumah saya," katanya. 

Saat Polisi Diraja memasuki kamar tersebut, kata Rima, mereka langsung menemukan narkoba. 

Namun, saat ditemukan, Rima tidak mengetahui bahwa barang itu merupakan narkoba dan sama 
sekali dia tidak mengedarkan atau mengkonsumsi barang haram tersebut. 

"Tapi karena di situ hanya ada satu orang (Rima), jadi yang kenanya (ditangkap) ya saya. Terus 
saya ditanya terkait barang itu apa, saya jawab gak tahu, karena memang saya gak tahu. Itu 
kejadiannya pada tahun 2013," ucap Rima. 

Setelah satu minggu Rima ditangkap polisi, suaminya juga ternyata turut ditangkap karena 
diduga sebagai pengedar narkoba dan mereka divonis 13 tahun penjara hingga akhirnya dia 
ditahan di Penjara Sebarang Prai, Malaysia. 

Saat ditangkap dan dipenjara pada awalnya ia tengah mengandung. 

"Iya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi Alhamdulillah bisa dijalani," 
katanya. 

Saat menjalani hukuman, saat itu Rima tengah mengandung 6 bulan, kemudian dia lahiran di 
rumah sakit. 

Setelah anaknya lahir, Rima pun terpaksa harus mengasuh anaknya di dalam penjara selama 1 
tahun 8 bulan. 
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Kemudian pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Disnakertrans KBB, dan pihak 
keluarga menjemput anak Rima ke Malaysia karena berdasarkan aturan di Malaysia anak 
dibawah 3 tahun tidak boleh dipenjara. 

"Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke Malaysia dan diasuh disini," 
ucap Rima. 

Sedangkan Rima sendiri harus tetap menuruskan sisa masa hukuman sampai bebas. Sehingga, 
selama menjalani hukuman, Rima tidak bisa bertemu dengan buah hatinya. 

Beruntung, Rima mendapat remisi hingga akhirnya dia hanya menjalani hukuman penjara selama 
7 tahun 2 bulan dan bebas pada tahun November 2020 lalu. 

Namun meski sudah bebas, Rima tidak bisa langsung pulang ke Indonesia akibat adanya 
pandemi Covid-19. 

"Saya mau dipulangkan enggak jadi, akhirnya saya dikarantina. Jadi saya di sana (Malaysia) 
selama 8 tahun," katanya. 

Setelah menjalani swab test sebanyak 6 kali, akhirnya Rima bisa pulang ke Indonesia dan diantar 
oleh pihak Keduatan Besar Republik Indonesia (KBRI) sampai ke Bandara hingga akhirnya dia 
tiba di Medan. 

Tetapi, setelah sampai Medan dia juga harus kembali menjalani karantina selama satu minggu, 
sehingga Rima pun batal untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya. 

"Tadinya mau pulang sebelum lebaran, tapi (bandara) ditutup. Jadinya, saya gak bisa pulang 
dan menunggu di Medan saja," ucap Rima. 

Rima mengatakan, dia baru bisa pulang ke kampung halamannya pada Mei 2021 lalu. 

Saat ini Rima pun sudah berkumpul bersama orangtuanya dan tidak akan pernah kembali 
menjadi TKW. 

 

 



 

222 
 

Judul Pengelolaan Arsip BPJAMSOSTEK Dinilai Sangat Memuaskan 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Kinerja BPJAMSOSTEK 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/410829/pengelolaan-arsip-
bpjamsostek-dinilai-sangat-memuaskan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-10 09:28:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang telah diterapkan 
dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor 
Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia 

neutral - Hidayatullah Putra (Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan) Sebagai sebuah institusi 
yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk melakukan pengelolaan 
arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat terlayani dengan baik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus meningkat 

 

Ringkasan 

MeskiI pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 

 

PENGELOLAAN ARSIP BPJAMSOSTEK DINILAI SANGAT MEMUASKAN 

MESKI pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk kembali mengukir prestasi dalam ajang 
penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). Kali ini BPJAMSOSTEK berhasil menyabet Juara III Terbaik Nasional 
Tahun 2020 pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan 
Lembaga Non Struktural. 
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Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) Dr. M. Taufik kepada Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Deputi Direktur 
Bidang Sekretariat Badan, Hidayatullah Putra, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di 
Jakarta, Rabu (9/6). 

Pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 kementerian, 32 lembaga tinggi 
Negara, lembaga setingkat kementerian, lembaga nonstruktural, dan 27 lembaga pemerintah 
non-kementerian. 

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang 
telah diterapkan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia," ungkap Hidayat. 

Dari 4 aspek penilaian yaitu kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan 
sumber daya kearsipan, BPJAMSOSTEK berhasil mencatatkan nilai sebesar 91,36. Sehingga 
BPJAMSOSTEK masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan. 

Pencapaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana 
BPJAMSOSTEK telah berhasil menyempurnakan sisi kebijakan berupa peraturan internal, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap arsip internal di seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, maupun Kantor Cabang. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap pemusnahan 
arsip, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. 

"Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk 
melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga diharapkan peserta dapat 
terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK akan terus 
meningkat," tutup Hidayat. (RO/OL-10). 
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Judul Pertamina Rekrut Difabel Kembangkan Bisnis Perbengkelan 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Rumah Kreatif Pertamina 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis dhs 

Tanggal 2021-06-10 09:23:00 

Ukuran 167x101mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 26.052.000 

News Value Rp 130.260.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rantau Field yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 
Provinsi Aceh, membangun "Rumah Kreatif", yang meliputi usaha bengkel sepeda motor, 
doorsmeer dan galeri kerajinan khusus menampung bakat penyandang cacat di daerah ini. 
Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh Rahmad Faisal menyatakan, seluruh Indonesia 
hanya terdapat 23 Unit BLK. Rumah Kreatif Tamiang/Bengkel Difabel menjadi percontohan di 
Aceh, untuk selanjutnya dapat dikembangkan sampai bisa berwirausaha. "Di masapandemi ini. 
BLK Aceh akan mengembangkan terus usaha kecil menengah (UKM) dimasing-masing 
kabupaten/kota se Aceh," ungkap Faisal. 

 

PERTAMINA REKRUT DIFABEL KEMBANGKAN BISNIS PERBENGKELAN 

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rantau Field yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 
Provinsi Aceh, membangun "Rumah Kreatif", yang meliputi usaha bengkel sepeda motor, 
doorsmeer dan galeri kerajinan khusus menampung bakat penyandang cacat di daerah ini. 

Kelompok difabel akan dipekerjakan sebagai mekanik untuk mengembangkan bisnis 
perbengkelan wirausaha bersama. 

Field Manager (FM) PT PHR Rantau Field Totok Parafianto mengatakan, jumlah kelompok 
disabilitas yang direkrut sebanyak 32 orang. "Sebanyak 32 teman disabilitas tersebar di beberapa 
Kecamatan, AcehTamiang, sedangkan 'Rumah Kreatif Tamiang' menjadi pusat dari unit bengkel 
difabel yang nantinya menjadi unit bisnis dari bengkel utama," kata Totok Parafianto, saat 
peresmian Rumah Kreatif Tamiang, di jalan lintas Medan-Banda Aceh, kawasan Karang Baru, 
Selasa (8/6). 

Totok menjelaskan program Rumah Kreatif Tamiang merupakan payung dari beberapa unit 
bisnis yang nantinya akan dikelola oleh kaum difabel. ''Keberadaan bengkel unit utama adalah 
sebagai tindak lanjut dari pelatihan otomotif dengan Skill Development Center (SDC) pada tahun 
2020 lalu," ujarnya. 

Menurut Totok, kegiatan perbengkelan ini untuk membantu meningkatkan angka harapan kerja 
bagi para kelompok rentan, khususnya rekan-rekan disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang, 
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bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang dan LSM 
Boemi sebagai pendamping. 

"Hal ini juga sejalan dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 7 tahun 2014 
tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di Kabupaten 
Aceh Tamiang," jelas Totok. Bupati Aceh Tamiang Mursil usai meresmikan bengkel difabel 
mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari sinergitas yang baik antara Pertamina dan 
pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan angka harapan kerja bagi para kelompok 
rentan, khususnya para disabilitas yang ada di Aceh Tamiang. 

"Saya minta nantinya bisa ditambahkan juga kios HP, bengkel las dan warung kopi mini, supaya 
pelanggan semakin betah," saran bupati. 

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh Rahmad Faisal menyatakan, seluruh Indonesia 
hanya terdapat 23 Unit BLK. Rumah Kreatif Tamiang/Bengkel Difabel menjadi percontohan di 
Aceh, untuk selanjutnya dapat dikembangkan sampai bisa berwirausaha. "Dimasapandemi ini. 
BLK Aceh akan mengembangkan terus usaha kecil menengah (UKM) dimasing-masing 
kabupaten/kota se Aceh," ungkap Faisal. (dhs) 

CAPTION: 

TINJAU: Bupati Aceh Tamiang Mursil didampingi Pertamina Rantau Totok Parafianto meninjau 
bengkel defabel yang baru diresmikan. Selasa (8/6). 
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Judul BPJamsostek Kelola Empat Program 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Ik 

Tanggal 2021-06-10 09:20:00 

Ukuran 207x68mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 32.292.000 

News Value Rp 161.460.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BPJamsostek diberikan amanah untuk mengelola empat program jaminan sosial, yakni Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun 
(JP). Sesuai dengan undang-undang, transaksi keuangan keempat program tersebut dibukukan 
dalam laporan keuangan terpisah antar dana jaminan sosial maupun dengan laporan keuangan 
BPJamsostek. Kepala Cabang Medan Kota Aang Supono, mengatakan, pihaknya merupakan 
badan hukum publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang baik dan akuntabel. Predikat 
Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi 
bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku. 

 

BPJAMSOSTEK KELOLA EMPAT PROGRAM 

BPJamsostek diberikan amanah untuk mengelola empat program jaminan sosial, yakni Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun 
(JP). Sesuai dengan undang-undang, transaksi keuangan keempat program tersebut dibukukan 
dalam laporan keuangan terpisah antar dana jaminan sosial maupun dengan laporan keuangan 
BPJamsostek. 

Kepala Cabang Medan Kota Aang Supono, mengatakan, pihaknya merupakan badan hukum 
publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang baik dan akuntabel. Predikat Wajar Tanpa 
Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi bahwa 
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

"Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga program 
perlindungan yang kami selenggarakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh 
pekerja di Indonesia." kata Aang di Medan. Rabu (9/6). 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek. Muhammad Zuhri memberikan apresiasi 
kepada manajemen BPJamsostek atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih 
cepat dari tahun-tahun sebelumnya. 
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Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari 
dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen. Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan 
klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan 
relaksasi iuran dengan potongan hingga 99 persen selama 6 bulan. 

Selain itu. Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJ S ini 
antara lain ditopang kinerja investasi BP Jamsostek tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS 
ini tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY. 

"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-
mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar 
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan 
hasil yang optimal," tutur Anggoro. 

Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti 
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-Undang 
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 2021 untuk meningkatkan co-verage kepesertaan, (ik) 

CAPTION: 

JAJARAN DIREKSI: Sejumlah jajaran direksi BP Jamsostek melihat hasil pengelolaan dana yang 
baik dan akun tabel. Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang 
independen merupakan indikasi pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku. 
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Judul Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Difasilitasi Pemkot Palu 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://rri.co.id/palu/daerah/1074417/perlindungan-bagi-pekerja-
migran-indonesia-difasilitasi-pemkot-palu 

Jurnalis Job Runtukahu 

Tanggal 2021-06-10 09:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemkot Palu bersama BP2MI bersinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal pekerja 
migran Indonesia sesuai kewenangan yang ada. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia di wilayah kota Palu. Walikota Palu, H. Hadianto 
Rasyid, SE bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny 
Rhamdani menandatangani nota kesepakatan, Rabu, (9 /6/ 2021). Nota kesepakatan bernomor 
11/KA-MoU/VI/2021 tersebut tentang kerja sama penempatan dan perlindungan pekerja migran 
Indonesia di wilayah Kota Palu. 

 

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIFASILITASI PEMKOT PALU 

Palu : Pemkot Palu bersama BP2MI bersinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal 
pekerja migran Indonesia sesuai kewenangan yang ada. Kemudian penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia di wilayah kota Palu. 

Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menandatangani nota kesepakatan, Rabu, (9 /6/ 2021). 
Nota kesepakatan bernomor 11/KA-MoU/VI/2021 tersebut tentang kerja sama penempatan dan 
perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah Kota Palu. 

"Pemkot Palu bersama BP2MI memfasilitasi pelaksanaan perlindungan calon pekerja migran 
Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya bersinergi dalam melaksanakan pelayanan 
penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia ". 
Ungkap Hadiyanto Rasyid. 

Kemudian menyosialisasikan peluang pekerja migran Indonesia di negera tujuan serta 
berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati Pemkot Palu dan 
BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Wali kota Hadi menegaskan pihaknya melakukan upaya penguatan serta perlindungan kepada 
pekerja migran Indonesia. Menurutnya, nota kesepakatan ini membuka peluang yang sangat 
besar bagi Pemerintah kota Palu dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat. 
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"Apalagi kita ketahui bersama pasca Gempa bahkan kali ini Covid-19, tentunya masyarakat perlu 
penguatan ekonominya. Ini merupakan salah satu jalan yang sangat baik dalam penguatan 
ekonomi masyarakat kota Palu," ungkapnya. 

Turut mendampingi Wali kota Palu dalam kesempatan ini yaitu Kepala Dinas Koperasi, Tenaga 
Kerja, dan UMKM kota Palu, Setyo Susanto. 
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Judul Januari-Mei, Sudah 151 Ribu Warga Asing Masuk Indonesia 
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Ringkasan 

Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) mencatat bahwa sepanjang Januari-Mei 2021, 
ada sebanyak 151.563 warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia. Hal ini diungkap 
Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham ) Yasonna H Laoly dalam Rapat Kerja (Raker) dengan 
Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/6/2021) kemarin. 

 

JANUARI-MEI, SUDAH 151 RIBU WARGA ASING MASUK INDONESIA 

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) mencatat bahwa sepanjang 
Januari-Mei 2021, ada sebanyak 151.563 warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia. 
Hal ini diungkap Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham ) Yasonna H Laoly dalam Rapat Kerja 
(Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/6/2021) kemarin. 

Yasonna memaparkan, WNA terbanyak masuk melalui jalur penerbangan dengan total angka 
76.442, melalui pelabuhan 74.987 dan PLBN 134 orang. "Pemberian izin masuk mengacu 
kebijakan Satgas covid sesuai dengan SE Nomor 8 tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 26 
tahun 202 dan juga kita fokus pada optimalisasi pengawasan administrasi pada masa adaptasi 
kebiasaan baru tahun ini. Mulai dari 1 Januari pak ketua sampai dengan 14 Mei orang asing yang 
masuk itu 151.563," kata Yasonna. 

Namun, Yasonna mengklaim ada penurunan dibandingkan dengan sebelum Covid-19, yakni pada 
2019. Bulan Juni ada hampir 2 juta WNA yang masuk, lalu Mei 1.401.340 WNA. Sementara, 
sekarang ini di bulan Mei 2021 hanya ada 8.135. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan 
yang sangat amat signifikan. 

"Karena kita melakukan pembatasan yang sangat ketat melalui Permenkumham tentang 
pembatasan orang asing kembali, pasca apa yang terjadi di beberapa negara baik di Inggris di 
India dan di negara-negara lainnya agar pembatasannya menjadi lebih diperketat tentang 
kedatangan dan keberangkatan," terangnya. 
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Untuk data keluar masuk WNI, politikus PDIP ini membandingkan data sebelum pandemi 2019 
dan 2021. Pada Januari sampai Mei 2021 kedatangan WNI itu 351, sementara sebelum Covid-
19 ada 4,2 juta WNI. 

Menurut dia, karena Malaysia positif Covid sangat tinggi, Kemekumham betul-betul 
memperhatikan WNI yang kembali ke Tanah Air. Begitu juga pekerja migran Indonesia yang 
1.000 dibandingkan dalam keadaan normal tanpa Covid. "Jadi betul-betul penurunan yang 
sangat besar yang tentunya juga berdampak bagi ekonomi kita " ucap Yasonna. 

Sedangkan keberangkatan WNI, sambung dia, kalau Januari sampai Mei 2021 sebanyak 221 
ribu, dibandingkan tahun 2019 itu sebanyak 10 juta orang. 

"Betul memang angka yang itu tidak jumping lagi maka itu tadi itu betul dan sebagaimana kita 
ketahui dampaknya juga bagi industri pariwisata dan lain-lain menjadi sangat terasa buat kita," 
ungkap mantan politikus Senayan ini. 

(muh). 
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Narasumber 

neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Poin ketiga, kami memohon kepada 
Presiden RI untuk menghentikan seluruh diskusi ataupun rencana revisi PP 109 Tahun 2012 
karena mengancam keberlangsungan IHT dan mata rantainya 

negative - Muhammad Nur Azami (Ketua KNPK) Di hulu, petani tidak dapat menjual tembakau 
dan cengkeh sehingga mereka terpaksa untuk berhenti menanam tembakau 

 

Ringkasan 

Seluruh elemen industri hasil tembakau (IHT) nasional menyatakan menolak revisi Peraturan 
Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Industri meminta Presiden Joko Widodo 
menghentikan rencana penyusunan kebijakan tersebut karena akan mengancam 
keberlangsungan IHT dan mata rantainya. 

 

INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TERANCAM, PRESIDEN DIMINTA HENTIKAN 
RENCANA REVISI PP 109 

JAKARTA - Seluruh elemen industri hasil tembakau (IHT) nasional menyatakan menolak revisi 
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Industri meminta Presiden Joko Widodo menghentikan rencana penyusunan kebijakan tersebut 
karena akan mengancam keberlangsungan IHT dan mata rantainya. 

Sebanyak 12 elemen mata rantai IHT menandatangani pernyataan sikap penolakan revisi PP 
109/2012. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani 
tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), Himpunan Kerukunan 
Tani Indonesia (HKTI), dan Pemuda Tani Indonesia HKTI. 
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Lalu, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI (FP RTMM SPSI), 
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Gabungan Produsen Rokok Surabaya 
(GAPROSU), Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), Komite Nasional Pelestarian Kretek 
(KNPK), Perokok Bijak, dan Komunitas Kretek. 

Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan bahwa ada tiga poin besar dalam sikap tersebut. 

Pertama, revisi PP 109/2012 bukan termasuk dalam regulasi yang diprioritaskan dalam 
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. 

Kedua, jalur prakarsa merupakan mekanisme untuk mendorong suatu peraturan karena situasi 
darurat. Faktanya sampai hari ini kedaruratan revisi PP 109/2012 masih dipertanyakan. Terlebih, 
pemangku kepentingan IHT tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. 

Hal ini mengkhianati amanah peraturan dan perundang-undangan karena pemerintah 
seharusnya mengkonsultasikan kebijakan yang berdampak pada mata rantai IHT kepada para 
pemangku kepentingannya. 

"Poin ketiga, kami memohon kepada Presiden RI untuk menghentikan seluruh diskusi ataupun 
rencana revisi PP 109 Tahun 2012 karena mengancam keberlangsungan IHT dan mata 
rantainya," katanya melalui keterangan pers, Rabu (9/6/2021). 

Budi menjelaskan bahwa penolakan dari elemen IHT didasari beberapa pertimbangan. 

Pertama, fakta bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun pemangku kepentingan IHT yang 
dilibatkan dalam diskusi revisi PP tersebut. 

Proses penyusunan kebijakan memang seperti sengaja dilakukan secara diam-diam, tertutup, 
serta tanpa mengindahkan amanah peraturan dan perundang-undangan. 

Lalu, kebijakan pengendalian tembakau saat ini sudah mengatur berbagai poin untuk membatasi 
iklan media luar ruang, iklan televisi, tempat khusus merokok yang terpisah, dan larangan 
menjual rokok kepada ibu hamil dan anak di bawah 18 tahun. 

Selain itu, saat ini kinerja IHT pada 2020 sudah turun sebesar 9,7 persen akibat kenaikan cukai 
tinggi, dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan sehingga menimbulkan 
ketidakpastian usaha. Hingga April 2021, sektor IHT masih mengalami penurunan sebesar 6,6 
persen. 

Ketua KNPK Muhammad Nur Azami menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari revisi PP 
109/2012 ini sangatlah dahsyat karena bukan hanya menghajar sistem bisnis industri melainkan 
juga mendeterminasi faktor sosial dari pelaku industri hulu ke hilir. 

Menurutnya, benang merah yang dihasilkan dari revisi PP 109 ini adalah menghajar bisnis pabrik 
rokok dengan kebijakan larangan-larangan yang berkaitan dengan pemasaran, distribusi dan 
perdagangan. 

Kemudian, aturan ini menghajar konsumen dengan pembatasan-pembatasan terhadap akses 
produk hasil tembakau dan stigmatisasi buruk di lingkungan sosial masyarakat. 

"Di hulu, petani tidak dapat menjual tembakau dan cengkeh sehingga mereka terpaksa untuk 
berhenti menanam tembakau," paparnya. 
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Narasumber 

negative - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) 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) Beri kesempatan kami bekerja dan 
mendapatkan penghasilan sebagaimana rakyat lainnya di negara yang berdaulat ini 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) Keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, 
petani yang cukup besar, hendaknya menjadi perhatian 

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) 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 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja tembakau menolak rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Hal itu dinilai mengancam 
kelangsungan hidup buruh. Adapun belum lama ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono 
Harbuwono berkomitmen akan melanjutkan rencana revisi PP 109/2012 yang sudah lama 
tertunda. Hal itu sebagai komitmen Kementerian Kesehatan menurunkan prevalensi merokok di 
Indonesia. 

 

BURUH TERANCAM JIKA ATURAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DIREVISI 

JAKARTA -- Serikat pekerja tembakau menolak rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Hal itu dinilai 
mengancam kelangsungan hidup buruh. 
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Adapun belum lama ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono berkomitmen akan 
melanjutkan rencana revisi PP 109/2012 yang sudah lama tertunda. Hal itu sebagai komitmen 
Kementerian Kesehatan menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto 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," katanya 
melalui siaran pers, Rabu (9/6/2021). 

Sudarto menyebut kesulitan itu diharapkan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Dia pun 
mengingatkan ada buruh-buruh rokok kecil yang jumlahnya besar. 

"Beri kesempatan kami bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagaimana rakyat lainnya di 
negara yang berdaulat ini," ujarnya. 

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. 

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. 

Sisi lain, Sudarto menduga 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," 
katanya. 
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Ringkasan 

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila 
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk 
Indonesia Tangguh. Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya mampu diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

JAMINAN SOSIAL DALAM BINGKAI PANCASILA 

Timboel Siregar Peneliti Pusat Kajian Guntila/Koordinator Advokasi BPJS Watch Pemerintah 
melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila pada 1 Juni-
18 Agustus 2021 dengan mengusung tema Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia 
Tangguh. Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 
dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu implementasi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah hadirnya 
jaminan sosial. Setengah abad sebelum lahirnya UU No 40/2000 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU SJSN), Bung Karno telah meminta lahirnya UU Jaminan Sosial yang dibangun 
dengan semangat gotong royong untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. 

Secara bertahap regulasi tentang jaminan sosial pada era Bung Karno dimulai dengan hadirnya 
UU No 33/1947 jo UU No 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) 
No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan 
kesehatan buruh, PMP No 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No 5/1964 
tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No 14/1969 
tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. 

Pelaksanaan jaminan sosial di era Presiden Soharto berlangsung secara parsial berdasarkan 
segmentasi masyarakat, belum diimplementasikan secara utuh berbasis gotong-royong. Barulah 
pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, harapan Bung Karno pad 1950 terealisasi. Ini 
ditandai dengan lahirnya UU SJSN yang memosisikan jaminan sosial sebagai hak konstitusional 
dengan basis gotong royong seluruh rakyat Indonesia. 
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Implementasi Jaminan Sosial Dengan instrumen jaminan sosial diharapkan nilai-nilai Pancasila 
terimplementasi, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun 
pelaksanaan jaminan sosial selama ini belum sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. 

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dari aspek regulasi operasional dan 
implementasinya, masih belum menjamin akses rakyat mendapat pelayanan sepenuhnya. 

Ada pelayanan kesehatan yang sebelumnya dijamin JKN, namun dihapuskan di Peraturan 
Presiden No 82/2018 sehingga korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban 
terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang tidak dijamin lagi oleh JKN. Demikian juga ada 
beberapa jenis obat yang sebelumnya dijamin tetapi kemudian dikeluarkan dari formularium 
nasional sehingga tidak dibiayai lagi oleh JKN. 

Masih banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan jaminan Kesehatan karena sulit mengakses 
menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang dibiayai pemerintah pusat atau 
daerah. Pandemi Covid-19 pun mendorong penduduk miskin meningkat. Menurut Data BPS, 
persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% 
pada September 2020. 

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82%, naik 
menjadi 13,20% pada September 2020. Rakyat miskin pun yang didaftarkan ke PBI kerap kali 
dinonaktifkan sepihak tanpa pemberitahuan sehingga tidak bisa digunakan di fasilitas kesehatan. 

Demikian juga rakyat miskin yang didaftarkan ke PBI tidak langsung terinformasikan sehingga 
mereka tidak tahu kalau sudah menjadi peserta PBI. Kualitas komunikasi pemerintah dan peserta 
PBI relatif rendah. 

Pasien JKN pun kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif karena fasilitas kesehatan lebih 
menyukai pasien umum, masih ada yang dimintai bayaran, disuruh membeli obat sendiri, diminta 
pulang dalam kondisi belum layak pulang, dan sebagainya. Perlakuan tersebut sudah terjadi 
sejak awal beroperasinya JKN hingga saat ini, namun belum mampu ditangani secara sistemik. 

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pun diwarnai oleh perlakuan diskriminatif. 
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya bisa dinikmati oleh pekerja 
penerima upah, sementara pekerja migran Indonesia (PMI), pekerja bukan penerima upah 
(PBPU) dan pekerja jasa konstruksi (Jakon) yang memang juga peserta aktif di BPJS 
Ketenagakerjaan tidak mendapatkan dua program ini. Padahal manfaat kedua program tersebut 
sangat dibutuhkan dan akan mendukung kesejahteraan PMI, PBPU dan Jakon. 

Pekerja informal miskin yang memang sangat membutuhkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) belum juga didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta PBI 
di BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja yang mereka alami sering tidak mendapatkan 
jaminan JKN lagi karena kecelakaan kerja dianggap sebagai tanggungjawab BPJS 
Ketenagakerjaan, padahal mereka belum menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini yang 
menyebabkan pekerja miskin yang mengalami kecelakaan kerja akan mengalami kesulitan untuk 
pembiayaan kuratifnya. 

Pelaksanaan program JKK dan JKm bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri seharusnya 
diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 109/2013 agar 
seluruh pekerja bergotong royong, namun hingga saat ini kedua program tersebut masih dikelola 
oleh PT Taspen dan PT Asabri. Ego sektoral masih dominan sehingga Perpres No 109/2013 tidak 
dipatuhi. 

Persoalan di atas, baik dari sisi regulasi dan implementasi, tentunya mengambarkan pelaksanaan 
jaminan sosial masih belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila. Persoalan tersebut 
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dikontribusi oleh masalah defisit pembiayaan JKN, dukungan APBN, rendahnya pengawasan, dan 
masih adanya ego sektoral sehingga nilai-nilai Pancasila ada yang terabaikan. 

Peringatan Bulan Pancasila dengan tema Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia 
Tangguh seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan 
implementasi jaminan sosial sehingga Pancasila benar-benar terimplementasi dalam tindakan 
pada program jaminan sosial. Jaminan sosial dalam bingkai Pancasila akan mendukung 
kesejahteraan rakyat Indonesia menuju Indonesia Tangguh. 

(ynt). 
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Ringkasan 

Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berstatus 
mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi sejumlah pengemudi layanan antar 
ride hailing yang berbuntut aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja dilakukan oleh sejumlah 
pengemudi GoSend untuk menolak skema insentif baru yang dikeluarkan Gojek. Aksi tersebut 
dilakukan selama 3 hari mulai dari tanggal 8 Juni hingga 10 Juni 2021. 

 

RAMAI MOGOK KERJA AKIBAT INSENTIF SEPIHAK, STATUS KEMITRAAN 
DIPERTANYAKAN 

Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berstatus 
mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi sejumlah pengemudi layanan antar 
ride hailing yang berbuntut aksi mogok kerja. 

Aksi mogok kerja dilakukan oleh sejumlah pengemudi GoSend untuk menolak skema insentif 
baru yang dikeluarkan Gojek. Aksi tersebut dilakukan selama 3 hari mulai dari tanggal 8 Juni 
hingga 10 Juni 2021. 

Sebenarnya, aksi mogok kerja akibat insentif sepihak tidak hanya dilakukan oleh pengemudi 
Gojek. Sebelumnya, kurir shopee Express pun juga melakukan aksi mogok kerja karena upah 
pengantaran diturunkan sepihak. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan 
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). 
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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 Indonesia. 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. Pada saat yang sama, penambahan pekerja yang bekerja di sektor informal justru 
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. 

Sementara itu, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana mengatakan ketiadaan regulasi 
membuat pekerja mitra tidak memiliki ruang untuk melakukan perundingan industrial. 
Perusahaan, lanjutnya, hanya memberikan opsi tidak populer: 'kalau mau menerima kondisi yang 
seperti sekarang silakan menjadi mitra. Kalau sebaliknya, tidak usah menjadi mitra'. 

Pemerintah pun, lanjutnya, diharuskan mengambil inisiatif untuk mengatur hal tersebut. Inisiatif 
tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada seluruh pemangku kepentingan, 
apakah nasib para pekerja mitra tidak berubah, atau diberikan hak yang sama seperti halnya 
pekerja formal. 

"Kalau perusahaan tidak mau berunding, bisa dadukan ke pengadilan. Jika ada efisiensi secara 
sepihak. "Jadi, akan lebih baik jika mengambil langkah hukum," ujar Payaman, Rabu (9/6/2021). 

Dihubungi terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan siap mengambil langkah tegas berupa sanksi 
terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja mitra. Pelanggaran terhadap hak-hak mitra 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro 
Putri mengatakan 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 memasukkan 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. 

GOJEK BUKA SUARA 

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek memastikan selalu 
melakukan komunikasi mengenai kebijakan perusahaan melalui pertemuan tatap muka dengan 
mitra pengemudi (forum kopdar) yang dilaksanakan secara berkala. 

VP Corporate Communications Gojek Audrey Petriny mengatakan perusahaan mematuhi seluruh 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejalan dengan penerapan good 
corporate governance (GCG). 

"Model kemitraan yang dijalankan Gojek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM," 
ujar Audrey kepada Bisnis, (9/6/2021). 

Lewat forum kopdar yang berlangsung secara rutin tersebut, lanjutnya, mitra pengemudi dapat 
melakukan diskusi dua arah dan menyampaikan langsung aspirasi serta masukan untuk menjadi 
bahan pertimbangan manajemen. 

Terkait dengan insentif pada Layanan GoSend, Gojek melakukan sosialisasi secara berkelanjutan 
mengenai skema baru pemberian insentif yang berlaku mulai 8 Juni 2021. Adapun, ujar Audrey, 
insentif ini merupakan tambahan pendapatan, di luar pendapatan atau tarif pokok per jarak 
tempuh yang diperoleh bagi pengemudi. 

"Namun, tidak ada perubahan pendapatan atau tarif pokok per jarak tempuh bagi mitra driver," 
sambungnya. 

Skema ini didesain berdasarkan prinsip memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak 
mitra untuk memeroleh insentif dengan meniadakan minimum order. 

Melalui skema baru ini, mitra dapat memperoleh insentif di setiap order yang diselesaikan dengan 
tetap memperhatikan performa. Kebijakan ini merupakan langkah untuk lebih memeratakan 
jumlah mitra yang dapat memperoleh insentif. 

"Selain itu, salah satu fokus utama kami adalah memastikan ketersediaan order bagi para mitra 
sehingga mereka dapat terus berpeluang untuk memperoleh pendapatan tambahan," 
sambungnya. 
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Dengan dipertahankannya pendapatan pokok mitra, lalu berbagai upaya untuk peningkatan 
order seperti inisiatif pemasaran, serta penguatan teknologi dan inovasi, mitra pengemudi akan 
mendapatkan peluang yang lebih besar untuk penghasilan mereka secara berkesinambungan. 

Dalam kolaborasi Gojek bersama dengan Tokopedia, perusahaan berupaya untuk menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga daya saing 
perusahaan harus terus ditingkatkan. 

Perusahaan pun membuat program layanan pengiriman cepat dengan jangkauan luas untuk 
berbagai layanan digital, dengan menjadikan pengiriman di hari yang sama untuk layanan e-
commerce (same-day-ecommerce delivery) sebagai sebuah standar praktik sehari-hari di 
Indonesia. 

"Kami terus melakukan berbagai upaya, antara lain pengembangan teknologi dan inovasi, 
program pemasaran, dan memastandar pelayanan yang terbaik, untuk terus meningkatkan 
jumlah permintaan pelanggan," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, insentif bagi mitra Gojek diubah oleh perusahaan tak lama setelah 
melakukan aksi merger dengan Tokopedia. Gojek mengubah insentif bagi mitra dari minimal 
Rp10.000 untuk 5 pengantaran dan maksimal Rp100.000 untuk 15 pengantaran. 

Melalui pengubahan skema insentif, mitra Gojek mendapatkan insentif dengan ketentuan 
Rp1.000 untuk 1-9 kali pengantaran, dan maksimal Rp2.500 untuk untuk 15 kali pengantaran. 
Perubahan tersebut diprotes oleh sejumlah mitra yang berujung pada aksi mogok kerja. 
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Ringkasan 

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila 
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu 
untuk Indonesia Tangguh Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandartgan hidup 
bangsa Indortesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya, mampu diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 

JAMINAN SOSIAL DALAM BINGKAI PANCASILA 

Persoalan di atas, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, tentunya menggambarkan 
pelaksanaanjaminan sosial belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila. 

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila 
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu 
untuk Indonesia Tangguh Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandartgan hidup 
bangsa Indortesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya, mampu diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Salah satu implementasi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah hadirnya 
jaminan sosial. Setengah abad sebelum lahirnya UU No 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional(UU SJSN), Bung Karno telah meminta lahirnya UU Jaminan sosial yang dibangun 
dengan semangat gotong-royong untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. 

Secara bertahap regulasi tentang jaminan sosial pada era Bung Karno dimulai dengan hadirnya 
UU Nomor 33/1947 jo UU Nomor 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri 
Perburuhan (PMP) Nomor 48/1952;o PMP Nomor 8/1956 tentang Pengaturan Bantuan Untuk 
Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15/1957 tentang pembentukan Yayasan 
Sosial Buruh, PMP Nomor 5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), 
diberlakukannya UU Nomor 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. 

Pelaksanaan jaminan sosial di era Presiden Soeharto yang berlangsung secarap arsial 
berdasarkan segmentasi masyarakat belum diimplementasikan secara utuh berbasis go-tong-
royong. Barulah pada era Presiden Megawati Soekarno-poetri, harapan Bung Karno pada 1950 
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terealisasi. Ini ditandai dengan lahirnya UU SJSN yang memosisikan jaminan sosial sebagai hak 
konstitusional dengan basis gotong-royong seluruh rakyat Indonesia. 

Implementasi Jaminan Sosial 

Dengan instrumen jaminan sosial diharapkan nilai-nilai Pancasila ter-implementasi, khususnya 
sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun pelaksanaan jaminan sosial selama 
ini belum ' sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan |||I j program Jaminan 
Kesehatan Nasional(JKN),dariaspek ' 

regulasi operasional d^n implementasinya, belum menjamin akses rakyat mendapat pelayanan 
sepenuhnya. Ada pelayanan kesehatan yang sebelumnya dijamin JKN, tetapi dihapuskan di 
Peraturan Presiden Nomor 82/ 2018 sehingga korban tindak pidana penganiayaan, * kekerasan 
seksual, korban terorisme, dan tindak pidanaper-dagangan orang tidak dijamin 

lagi oleh JKN. Demikian juga ada beberapa jenis obat yang sebelumnya dijamin, tetapi kemudian 
dikeluarkan dari formularium nasional sehingga tidak dibiayai lagioleh JKN. 

Masih banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan karena sulit mengakses 
menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI), baik yang dibiayai pemerintah pusat atau daerah. 
Pandemi korona (Covid-19) pun mendorong penduduk miskin meningkat. Menurut Data 
BPS,persentase pendudukmis-kin perkotaan pada Maret2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 
7,88% pada September 2020. 

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82%, 
naikmenjadi 13,20% pada September 2020. Rakyat miskin pun yang didaftarkan ke PBI kerap 
dinonaktifkan sepihak tanpa pemberitahuan sehingga tidak bisa digunakan di fasilitas kesehatan. 
Demikian juga rakyat miskin yang didaftarkan ke PBI tidak langsung terinfor-masikan sehingga 
mereka tidak tahu bahwa sudah |b menjadi peserta PBI. Kualitas komunikasi pemerintah dan 
peserta PBI relatif rendah. 

Pasien JKN pun kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif karena fasilitas kesehatan lebih 
menyukai pasien 

umum,masih ada yang dimintai bayaran, disuruh membeli obat sendiri, diminta pulang dalam 
kondisi belum layak pulang, dan sebagainya. Perlakuan tersebut sudah terjadi sejak awal 
beroperasinya JKN hingga saat ini, tetapi belum mampu ditangani secara sistemik. 

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pun diwarnai oleh perlakuan diskriminatif. 
Jaminan pensiun (JP) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) hanya bisa dinikmati oleh pekerja 
penerima upah, sementara pekerja migran Indonesia (PMI), pekerja bukan penerima upah 
(PBPU), dan pekerja jasa konstruksi (ja-kon) yang juga peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan 
tidak mendapatkan dua program ini. Padahal manfaat kedua program tersebut sangat 
dibutuhkan dan akan mendukung kesejahteraan PMI, PBPU, danjakon. 

Pekerja informal miskin yang memang sangat membutuhkan program jaminan kecelakaan kerja 
(JKK) dan jaminan kematian (JKm) belum juga didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta PBI 
di BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja yang mereka alami sering tidak mendapatkan 
jaminan JKN lagi karena kecelakaan kerja dianggap sebagai tanggung jawab BPJS 
Ketenagakerjaan, padahal mereka belum menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini yang 
menyebabkan pekerja miskin yang mengalami 

kecelakaan kerja akan mengalami kesulitan untuk pembiayaan kuratifnya. 

Pelaksanaan program JKK dan JKm bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri seharusnya 
diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
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109/2013 agar seluruh pekerja bergotong-royong, namun hingga saat ini kedua program 
tersebut masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Ego sektoral masih dominan sehingga 
Perpres Nomor 109/ 2013 tidak dipatuhi. 

Persoalan di atas, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, tentunya menggambarkan 
pelaksanaan jaminan sosial belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila. Persoalan 
tersebut dikontribusi oleh masalah defisit pembiayaan JKN, dukungan APBN, ren-
dahnyapengawasan, danmasih adanya ego sektoral sehingga nilai-nilai Pancasila ada yang 
terabaikan. 

Peringatan Bulan Pancasila dengan tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia 
Tangguh" seharusnya menjadi momentum pemerintah utuk memperbaiki regulasi dan 
implementasi jaminan sosial sehingga Pancasila benar-benar terimplementasi dalam tindakan 
padaprogram jaminan sosial. Jaminan sosial dalam bingkai Pancasila akan mendukung ke-
sejahteraan rakyat Indonesia menuju Indonesia Tangguh. O 
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Narasumber 

neutral - Rima Diana (NA) Saya mengenal dia (mantan suami) baik, terus menikah pada tahun 
2012 dan mengandung 

negative - Rima Diana (NA) Ya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi 
alhamdulillah bisa dijalani 

negative - Rima Diana (NA) Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke 
Malaysia dan diasuh di sini 

negative - Rima Diana (NA) Seharusnya saya dijatuhi hukuman 13 tahun, tapi dibantu KBRI jadi 
11 tahun, dan dapat remisi jadi 7 tahun 2 bulan 

 

Ringkasan 

Peristiwa Nahas dialami Rima Diana (31). Dia harus menjalani hukuman atas kasus yang tak 
dilakukannya. Rima merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang dipenjara di Malaysia. Dia 
dituding memiliki narkoba sehingga harus menjalani hukuman sambil mengandung buah hati. 
TKW asal Pasirlame, RT 03/16, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat 
(KBB), itu divonis 13 penjara. 

 

CERITA RIMA TKW ASAL KBB YANG DIPENJARA DI MALAYSIA SAAT HAMIL 6 
BULAN, DITUDING PEMILIK NARKOBA 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Peristiwa Nahas dialami Rima Diana (31). Dia harus 
menjalani hukuman atas kasus yang tak dilakukannya. 

Rima merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang dipenjara di Malaysia. Dia dituding memiliki 
narkoba sehingga harus menjalani hukuman sambil mengandung buah hati. 



 

249 
 

TKW asal Pasirlame, RT 03/16, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Barat 
(KBB), itu divonis 13 penjara. 

Tetapi karena mendapat remisi, dia hanya menjalani hukuman selama 7 tahun 2 bulan. 

Rima ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah polisi menemukan barang bukti narkoba di rumah 
adik suaminya. 

Barang haram tersebut diduga milik suami Rima hingga akhirnya dia pun turut ditangkap pada 
tahun 2013 dan bebas pada tahun 2020. 

"Saya mengenal dia (mantan suami) baik, terus menikah pada tahun 2012 dan mengandung," 
ujar Rima saat ditemui di rumahnya, Rabu (9/6/2021). 

Saat tengah mengandung, Rima pun ditangkap polisi karena dituding sebagai pemilik narkoba. 

Padahal, dia sama sekali tidak mengetahui apa pun soal kepemilikan barang haram tersebut. 

"Ya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi alhamdulillah bisa dijalani," 
katanya. 

Saat menjalani hukuman, Rima tengah mengandung 6 bulan. 

Dia kemudian melahirkan di rumah sakit. 

Setelah anaknya lahir, Rima pun terpaksa harus mengasuh anaknya di dalam penjara selama 1 
tahun 8 bulan. 

Kemudian pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Disnakertrans KBB, dan pihak 
keluarga menjemput anak Rima ke Malaysia karena berdasarkan aturan di Malaysia anak di 
bawah 3 tahun tidak boleh dipenjara. 

"Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya ke Malaysia dan diasuh di sini," 
ucap Rima. 

Sedangkan Rima sendiri harus tetap menuruskan sisa masa hukuman sampai bebas. 

Sehingga, selama menjalani hukuman, Rima tidak bisa bertemu dengan buah hatinya. 

"Seharusnya saya dijatuhi hukuman 13 tahun, tapi dibantu KBRI jadi 11 tahun, dan dapat remisi 
jadi 7 tahun 2 bulan," katanya. 

Untuk saat ini, Rima sudah bebas dari penjara dan bisa berkumpul dengan keluarga serta bisa 
mengasuh anaknya yang saat ini sudah masuk kelas 1 SD. (*). 
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Narasumber 

negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) Kami kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk 
mengakhiri pekerja anak 

negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) krisis Covid-19 membuat situasi yang buruk menjadi 
lebih buruk 

negative - Henrietta Fore (Kepala UNICEF) Sekarang, memasuki tahun kedua karantina wilayah 
global, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga 
dipaksa untuk membuat pilihan yang memilukan 

 

Ringkasan 

Laporan bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Anak-anak (Unicef), Kamis (10/6/2021), menunjukkan, jumlah pekerja anak di seluruh 
dunia naik pesat untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Rata-rata 1 dari 10 anak di 
dunia saat ini harus bekerja dan sangat rawan kehilangan masa kanak-kanak mereka. 

 

PEKERJA ANAK DI DUNIA MENINGKAT DRASTIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 

Laporan bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Anak-anak (Unicef), Kamis (10/6/2021), menunjukkan, jumlah pekerja anak di seluruh 
dunia naik pesat untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Rata-rata 1 dari 10 anak di 
dunia saat ini harus bekerja dan sangat rawan kehilangan masa kanak-kanak mereka. 

Laporan itu mencatat jumlah pekerja anak secara global mencapai 160 juta jiwa pada awal 2020, 
meningkat sekitar 8,4 juta jiwa dalam empat tahun terakhir. Kenaikan itu terdata sudah dimulai 
sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kondisi itu juga menandai pembalikan dramatis dari tren 
penurunan sebelumnya. Dalam catatan kedua lembaga itu, jumlah pekerja anak secara global 
sudah menyusut 94 juta jiwa antara tahun 2000 dan 2016. 
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Merujuk pada laman ILO, pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas 
masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak, serta yang berbahaya bagi perkembangan 
fisik dan mental mereka. Ini mengacu pada kewajiban kondisi kerja yang secara mental, fisik, 
sosial, atau moral berbahaya bagi anak-anak. 

Selain itu adalah aneka kondisi yang mengganggu sekolah mereka. Artinya, mereka dihadapkan 
pada kondisi yang merampas kesempatan mereka untuk bersekolah. Kondisi itu mewajibkan 
mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya atau mengharuskan mereka untuk 
mencoba menggabungkan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan 
berat. Apakah bentuk-bentuk ”pekerjaan” tertentu dapat disebut pekerja anak bergantung pada 
usia anak, jenis dan jam kerja yang dilakukan, kondisi di mana pekerjaan itu dilakukan, serta 
tujuan yang dikejar oleh setiap negara. 

Saat krisis Covid-19 mulai meningkat, hampir 1 dari 10 anak di seluruh dunia harus terjerembab 
dalam kondisi sebagai pekerja anak. Disebutkan bahwa wilayah sub-Sahara Afrika adalah wilayah 
yang paling parah terkena dampaknya. PBB menegaskan, krisis yang berkepanjangan akibat 
pandemi Covid-19 mengancam akan mendorong jutaan anak lagi menuju nasib yang sama. 

Diingatkan bahwa terdapat kekhawatiran besar jumlah anak pekerja baru bisa menembus 50 
juta jiwa dalam dua tahun depan. Hal itu memungkinkan terjadi jika tindakan drastis 
penanggulangan tidak segera diambil. 

Muncul kekhawatiran besar bahwa jumlah anak pekerja baru bisa menembus 50 juta jiwa dalam 
dua tahun depan. Hal itu memungkinkan terjadi jika tindakan drastis penanggulangan tidak 
segera diambil. Tindakan masif yang direkomendasikan adalah mencegah penambahan jumlah 
keluarga jatuh ke dalam kemiskinan. 

”Kami kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk mengakhiri pekerja anak,” kata Kepala Unicef 
Henrietta Fore kepada wartawan. Ia menekankan bahwa ”krisis Covid-19 membuat situasi yang 
buruk menjadi lebih buruk”. ”Sekarang, memasuki tahun kedua karantina wilayah global, 
penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga 
dipaksa untuk membuat pilihan yang memilukan." 

Laporan bersama itu juga menyebutkan, jika proyeksi terbaru dari peningkatan kemiskinan 
karena pandemi terwujud, 9 juta anak lainnya akan terdorong menjadi pekerja anak pada akhir 
tahun 2022. Bahkan, menurut spesialis statistik Unicef, Claudia Cappa, yang ikut menulis laporan 
tersebut, pemodelan statistik menunjukkan bahwa jumlahnya berpotensi lima kali lebih tinggi. 
”Jika cakupan perlindungan sosial turun dari tingkat saat ini, sebagai akibat dari langkah-langkah 
penghematan dan faktor lainnya, jumlah anak yang menjadi pekerja anak bisa bertambah 46 
juta jiwa pada akhir tahun depan,” katanya. 

Anak laki-laki 

Laporan tentang kondisi pekerja anak secara global diterbitkan setiap empat tahun. Dalam 
laporan terbaru itu tergambar bahwa anak-anak yang berusia 5-11 tahun menyumbang lebih 
dari separuh dari angka global pekerja anak. Anak laki-laki secara signifikan lebih mungkin 
terpaksa menjadi pekerja anak. Terhitung 97 juta dari 160 juta pekerja anak pada awal 2020 
adalah anak-anak laki-laki. 

Namun, laporan itu menyebutkan bahwa kesenjangan jender menyempit setengahnya ketika 
pekerjaan rumah tangga yang dilakukan setidaknya 21 jam per minggu dihitung. Hal yang lebih 
mengkhawatirkan khususnya adalah peningkatan signifikan yang terlihat pada anak-anak usia 
5-17 tahun. Mereka harus melakukan apa yang disebut sebagai pekerjaan berbahaya yang rawan 
memengaruhi perkembangan, pendidikan, atau kesehatan mereka. 
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Jenis-jenis aktivitas atau pekerjaan yang masuk dalam klasifikasi itu adalah kegiatan 
pertambangan atau dengan mesin berat. Para pekerja anak banyak yang harus bekerja lebih 
dari 43 jam sepekan. Kondisi seperti itu mengakibatkan mereka praktis tidak dapat bersekolah. 
Laporan ILO dan Unicef menunjukkan, sekitar 79 juta anak dianggap melakukan pekerjaan 
berbahaya seperti itu pada awal 2020, naik 6,5 juta anak dari empat tahun sebelumnya. 

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerja anak terkonsentrasi di 
sektor pertanian. Secara persentase cakupannya mencapai 70 persen dari angka total global 
atau sekitar 112 juta anak. Sekitar 20 persen pekerja anak lainnya harus bekerja di sektor jasa 
dan 10 persen lainnya di industri. 

Peningkatan terbesar pekerja anak terlihat di sub-Sahara Afrika. Pertumbuhan populasi, krisis 
yang berulang, kemiskinan ekstrem, dan langkah-langkah perlindungan sosial yang tidak 
memadai mendorong tambahan 16,6 juta anak menjadi pekerja anak sejak 2016 di kawasan itu. 
Hampir 25 persen anak berusia 5-17 tahun di sub-Sahara Afrika sudah menjadi pekerja anak 
dibandingkan dengan 2,3 persen di Eropa dan Amerika Utara. 

PBB memperingatkan bahwa guncangan ekonomi tambahan dan penutupan sekolah akibat krisis 
Covid-19 berarti anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak dapat bekerja lebih lama dan 
dalam kondisi yang memburuk. Kemungkinan masih banyak anak lagi yang berisiko dipaksa 
menjadi pekerja anak pun bertambah. Anak bisa dipaksa atau terpaksa menjadi pekerja untuk 
membantu orangtua atau kerabat mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. 
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Ringkasan 

Peristiwa tragis terjadi di kawasan PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia di Gresik Selasa sore 
(8/6). Ledakan dahsyat dari tangki metanol dikawasan pabrik yang berada di Jalan Dharmo 
Sugondo, Kebomas, itu menewaskan lima pekerja. Beberapa korban lain mengalami luka berat 
dan harus menjalani perawatan intensif Peristiwa tersebut dipicu pengerjaan tangki metanol 

 

TANGKI MELEDAK, LIMA PEKERJA TEWAS 

Peristiwa tragis terjadi di kawasan PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia di Gresik Selasa sore 
(8/6). Ledakan dahsyat dari tangki metanol dikawasan pabrik yang berada di Jalan Dharmo 
Sugondo, Kebomas, itu menewaskan lima pekerja. Beberapa korban lain mengalami luka berat 
dan harus menjalani perawatan intensif 

Peristiwa tersebut dipicu pengerjaan tangki metanol 

Saat itu, pukul 14.30, pekerja melakukan pengecekan instrumen level sensor di atas tangki 
metanol. Namun, tanpa didahului hal mencurigakan, tangki berukuran raksasa itu tiba-tiba 
meledak Blaarr!! Akibat ledakan tersebut, para pekerja di lokasi mengalami luka bakar. 

Hingga kemarin (9/6), tercatat lima pekerja meninggal dan dua orang lainnya mengalami luka 
berat. Lima korban tewas itu adalah Muhammad Burhanudin Al Ansori, 22, dan Ibnu Attoilah, 
21, keduanya berasal dari Kabupaten Trenggalek Korban lain, Septianingrum, 26, asal Kediri; 
Muhammad Andik, 33, warga Gending, Kebomas, Gresik; serta Johanes Saputro, 22, warga 
Lamongan. 

Sementara itu, dua korban luka berat adalah Nur Kholik, 35, warga Kelurahan Sukorame, Gresik, 
dan Ali, 25, yang identitas lengkapnya masih ditelusuri Polres Gresik. 

"Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan sedang dirawat di RS Semen Gresik. Masih 
menjalani perawatan intensif," ungkap Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto. 

Arief mengatakan, pihaknya masih mendalami peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Alumnus 
Akpol2001 itu menjelaskan, ledakan terjadi saat pengerjaan tangki metanol oleh kontraktor. 
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"Saat itu, para pekerja melakukan pengelasan beberapa material Dan, seketika terjadilah 
ledakan," katanya. 

Hingga kemarin petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Termasuk 
melibatkan Puslabfor Polda Jatim untuk mencari tahu penyebab pasti peristiwa tersebut. "Juga 
mencari keterangan dari para saksi untuk bukti lainnya," papar perwira dengan dua melati di 
pundak itu. 

Mantan Kapolres Ponorogo itu juga masih berupaya meminta keterangan dari pihak perusahaan. 
"Belum memenuhi panggilan kami. Jika tidak segera hadir, akan ada upaya paksa," tegasnya. 

Kemarin Jawa Pos mendatangi kantor manajemen PT CAS yang beralamat di Jalan Rubi, Desa 
Suci, Manyar, Gresik. Namun, belum mendapat keterangan resmi dari pihak perusahaan. 'Tidak 
ada orang di dalam karena sedang libur," ujar salah seorang petugas sekuriti. 

Arief menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti penyebab terjadinya 
ledakan. Yang jelas, semua barang bukti masih dikumpulkan. Setelah itu, akan dilakukan uji hasil 
tes forensik Tentu butuh waktu. Selain meminta keterangan saksi, polisi meneliti dokumen, 
prosedur, dan perjanjian pengerjaan proyek. "Jadi, belum bisa disimpulkan apakah memang ada 
kesalahan prosedur atau murni kelalaian pekerjaan. Mohon waktu untuk pemeriksaan lebih 
lanjut," jelasnya. 

Hingga berita ini ditulis, TKP masih dijaga ketat petugas. Akses keluar masuk juga dibatasi. 
Balikan, semua pekerja di kawasan tersebut diliburkan sementara waktu. "Menunggu 
pemberitahuan lebih lanjut untuk bekerja lagi," ungkap Riski Permana Putra, salah seorang 
pekerja PT CAS yang j uga merupakan adik korban Muhammad Andik. 

Saat kejadian, pemuda 22 tahun tersebut sedang libur. Dia berada di rumahnya yang berjarak 
sekitar 3 kilometer dari TKP. "Dentuman keras terdengar hingga rumah saya. Duarrr. Tidak lama, 
saya mendapat kabar bahwa kakak ikut menjadi korban. Kami bergegas menuju lokasi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Disnaker Pemkab Gresik Ninik Asrukin mengatakan belum menerima 
kronologi kejadian di PT CAS. Namun, pada Selasa malam (8/6) pihaknya sudah mendapatkan 
telepon dari pihak perusahaan yang melaporkan musibah itu. Dia pun langsung mengarahkan 
ke Disnaker Pemprov Jatim, (yog/son/c7/oni) 

CAPTION: 

OLAH TKP: Tangki metanol milik PT Citra Adi Sarana (CAS) Indonesia di Gresik yang meledak 
pada Selasa sore (8/6). 
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