14 JUNI 2021

Newstrend Ketenagakerjaan
14 Juni 2021
Berita Terbaru
140
120
100

Positif; 120

80
60

Negatif; 6

40
20
0
Positif

Negatif

NEWSTREND
Judul

: Pekerja Anak di Indonesia Tembus 1,5 juta Orang

Sentimen : Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus
berupaya menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi lLO No
138 mengenai usia minimum yang diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No
20 Tahun 1999. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008
hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja
anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional yang
dilakukan oleh BPS pada 2019.
Selain itu pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO
tersebut dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Berbagai
upaya yang akan dilakukan di tahun ini. Di antaranya meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan antara lain melalui supervisi kc perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tembakau.
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Disnaketrans Buru Dukung Napi Kembangkan Potensi

Nama Media
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2021-06-14 07:49:00
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0
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AD Value

Rp 10.000.000

News Value

Rp 30.000.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Muhammad Rada (Kepala Disnakertrans Kabupaten Buru) Kami siap siap memberikan
bantuan sarana dan prasarana dalam mengembangkan hasil kualitas dan kuantitas karya
narapidana
positive - Ilham (Kalapas Kelas III A Namlea) Kedua instansi tersebut selama ini sudah menjadi
mitra kerja dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di Lapas Kelas III Namlea,
khusunya bagi narapidana

Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans),
mendukung Narapidana (napi) untuk mengembangkan potensinya, agar mereka bisa memiliki
kehidupan yang lebih baik. Diakui Kepala Disnakertrans Kabupaten Buru, Muhammad Rada,
potensi di Pulau Buru ini sangat banyak. Dengan demikian, kegiatan Pembinaan Kemandirian
yang diberikan kepada narapidana harus tepat sasaran, disesuaikan dengan keahlian masingmasing.

DISNAKETRANS BURU DUKUNG NAPI KEMBANGKAN POTENSI
Ambon: Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
(Disnakertrans), mendukung Narapidana (napi) untuk mengembangkan potensinya, agar
mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.
Diakui Kepala Disnakertrans Kabupaten Buru, Muhammad Rada, potensi di Pulau Buru ini sangat
banyak. Dengan demikian, kegiatan Pembinaan Kemandirian yang diberikan kepada narapidana
harus tepat sasaran, disesuaikan dengan keahlian masing-masing.
"Kami siap siap memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam mengembangkan hasil
kualitas dan kuantitas karya narapidana,"ujar Rada, Senin (14/6/2021) menanggapi Kegiatan
2

Pembinaan Kemandirian narapidana yang saat ini diikuti 17 narapidana atau Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas III Namela.
Belasan narapidana yang ada mengikuti Kegiatan Pembinaan Kemandirian Berbasis Kompetensi
Manufaktur dan Agribisnis.
Kalapas Kelas III A Namlea, Ilham menambahkan, Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini digelar
untuk membentuk karakter narapidana yang kreatif dan inovatif, serta berdaya saing dalam
dunia kerja setelah bebas nantinya.
Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Buru, utamanya
Disnakertrans dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Buru.
"Kedua instansi tersebut selama ini sudah menjadi mitra kerja dalam meningkatkan mutu sumber
daya manusia di Lapas Kelas III Namlea, khusunya bagi narapidana,"tandas Ilham Sementara
itu, Faisal selaku Kepala BLK Kabupaten Buru, menginginkan agar di tahun mendatang
Narapidana Lapas Kelas III Namlea dapat mengikuti pelatihan-pelatihan lain.
"Sebagai mitra kerja selama ini, saya sangat mengapresiasi jajaran Lapas Namlea dalam
membangun koordinasi yang baik. Sekaligus saya mengharapkan agar kita dapat meningkatkan
jenis pelatihan di tahun-tahun mendatang supaya tidak stuck di situ-situ saja," imbuhya.
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BLK KOMUNITAS: SOLUSI ATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas pada 2020
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Pelatihan BLK Komunitas harus dapat menarik minat
masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang terus
mengembangkan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu solusi dalam
menangani masalah ketenagakerjaan. Program ini dinilai membantu merealisasikan salah satu
program unggulan pemerintah, yakni pembangunan sumber daya manusia.

BLK KOMUNITAS: SOLUSI ATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN
"Alhamdulillah, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas pada
2020," kata Ma'ruf. Menurut Ma'ruf, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus menjadi pondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
BLK Komunitas adalah program pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti
pondok pesantren, seminari, dhammasekha Wakil Presiden memuji BLK Komunitas sebagai
program unggulan pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang terus
mengembangkan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu solusi dalam
menangani masalah ketenagakerjaan. Program ini dinilai membantu merealisasikan salah satu
program unggulan pemerintah, yakni pembangunan sumber daya manusia.
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Apresiasi disampaikan Ma'ruf pada saat menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
dan Peresmian BLK Komunitas di Komplek Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021.
Pujian kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena telah mendirikan 2.127 lembaga pelatihan
BLK Komunitas di seluruh Indonesia dan pasraman. Tujuannya adalah mendekatkan akses
pelatihan vokasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan aksesibilitasnya, sejak 2020
pembangunan BLK Komunitas diperluas dengan melibatkan komunitas serikat pekerja/ serikat
buruh.
Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai
salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah
bonus demografi, revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi. Balai latihan berbasis komunitas
diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
"Pelatihan BLK Komunitas harus dapat menarik minat masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga
pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional,"
kata Ma'ruf.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan BLK Komunitas diharapkan dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja. Menurut dia, sejak 2020 pemerintah telah mengembangkan mengembangakan program
pelatihan vokasi menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan.
Kejuruan yang dikembangkan adalah teknik otomotif, teknik pendingin (refrigerasi), teknik las
(welding); teknik konstruksi fumiture dan kriya kayu (woodworking), teknik perkapalan, instalasi
infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika, robotika, multimedia, desain
komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pengolahan hasil perikanan (fishery
industry), kesenian, seni kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain mode dan tekstil (tata
busana), tata rias, Bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner dan hubungan
industrial.
Ida menambahkan pengembangan BLK Komunitas sangat membutuhkan keterlibatan seluruh
stakeholders. Program menjadi shortcut penyiapan SDM kompeten dalam jumlah yang memadai
dan merata di seluruh Indonesia. * inforial
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Hilang Dimuara Sampara, TKA Asal Cina Ditemukan Tenggelam Dipulau
Samarengga
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neutral - Aris Sofingi (Kabasrnas Kendari) Berdasarkan informasi tersebut, Tim SAR gabungan
yg terdiri dari Rescuer Basarnas Kendari, Pol Airud Molawe Konawe Utara, Pos AL Molawe
Konawe Utara, Divisi keamanan PT. Virtue Dragon dan pihak perusahaan/jubir dari PT. Dras
berangkat menuju pulau samarengga menggunakan RIB Basarnas Kendari. Pada pukul 19.10
Wita, Tim SAR gabungan tiba di pulau samarengga, dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan
penerangan, tim sar gabungan memutuskan utk mengevakuasi korban menuju konawe pada
pagi hari ini

Ringkasan
Setelah sepekan dilakukan pencarian salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) Asal Cina, Chang
Yang (30) korban tenggelam di muara sungai sampara kabupaten konawe Sulawesi Tenggara
(Sultra), akhirnya Tim SAR berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di
sekitar pulau samarengga menui kepulauan kabupaten morowali Sulawesi Tengah (Sulteng)
pada minggu malam 13 juni 2021 sekira pukul 19.10 Wita. Penemuan terhadap salah seorang
pekerja tambang di PT.OSS Morosi Konawe itu diketahui berdasarkan informasi dari Polo salah
seorang nelayan asal samarengga dan saat tim SAR menuju lokasi ditemukannya jenazah korban
dipastikan sesuai dengan ciri-ciri korban yang tenggelam dimuara sungai sampara konawe.

HILANG DIMUARA SAMPARA, TKA ASAL CINA DITEMUKAN TENGGELAM DIPULAU
SAMARENGGA
Setelah sepekan dilakukan pencarian salah seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) Asal Cina, Chang
Yang (30) korban tenggelam di muara sungai sampara kabupaten konawe Sulawesi Tenggara
(Sultra), akhirnya Tim SAR berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di
sekitar pulau samarengga menui kepulauan kabupaten morowali Sulawesi Tengah (Sulteng)
pada minggu malam 13 juni 2021 sekira pukul 19.10 Wita.
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Penemuan terhadap salah seorang pekerja tambang di PT.OSS Morosi Konawe itu diketahui
berdasarkan informasi dari Polo salah seorang nelayan asal samarengga dan saat tim SAR
menuju lokasi ditemukannya jenazah korban dipastikan sesuai dengan ciri-ciri korban yang
tenggelam dimuara sungai sampara konawe.
"Berdasarkan informasi tersebut, Tim SAR gabungan yg terdiri dari Rescuer Basarnas Kendari,
Pol Airud Molawe Konawe Utara, Pos AL Molawe Konawe Utara, Divisi keamanan PT. Virtue
Dragon dan pihak perusahaan/jubir dari PT. Dras berangkat menuju pulau samarengga
menggunakan RIB Basarnas Kendari. Pada pukul 19.10 Wita, Tim SAR gabungan tiba di pulau
samarengga, dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan, tim sar gabungan
memutuskan utk mengevakuasi korban menuju konawe pada pagi hari ini,"kata Aris Sofingi
Kabasrnas Kendari, Senin (14/6/2021).
Adapun alut yang digunakan yakni Rescue Car milik Basarnas Kendari, Rescue Car milik Unit
Siaga SAR konawe utara, Ambulance milik Basarnas Kendari, Rubber Boat milik Basarnas
Kendari, Rubber Boat milik Unit Siaga SAR konawe utara, RIB milik Basarnas kendari, Searider
Polairud konut, Searider Pos AL Konut dan Speed Polairud Mako Kendari.
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negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima
informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo bahwa pada pukul 09.00 Wita telah
ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana jenazah yang ditemukan memiliki ciriciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di muara Sungai Sampara, Kecamatan
Kapoiala, Konawe
negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) (Jasad) korban belum bisa dievakuasi
dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan, sehingga Tim SAR gabungan
memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe pada pagi hari

Ringkasan
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal China yang dilaporkan hilang
tenggelam sejak Senin (7/6) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah. Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari, Ahad malam
mengatakan pihaknya mendapat informasi dari seseorang nelayan bernama Polo yang
menemukan jenazah terapung di sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jenazah itu mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang."
Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo
bahwa pada pukul 09.00 Wita telah ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana
jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala, Konawe," kata Aris.

JASAD WNA CHINA CHANG YANG DITEMUKAN
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal China yang dilaporkan hilang
tenggelam sejak Senin (7/6) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
9

ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah.
Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari, Ahad malam
mengatakan pihaknya mendapat informasi dari seseorang nelayan bernama Polo yang
menemukan jenazah terapung di sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jenazah itu mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang."
Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo
bahwa pada pukul 09.00 Wita telah ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana
jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala, Konawe," kata Aris.
Berdasarkan informasi tersebut, Tim SAR gabungan yang terdiri dari enam orang Rescuer
Basarnas Kendari, satu orang personel Polairud Molawe, satu personel Pos AL Molawe, satu
orang Divisi Keamanan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan satu orang juru bicara dari
pihak perusahaan/jubir dari PT Dras, berangkat menuju pulau Samarengga dengan
menggunakan RIB Basarnas Kendari.
Tim SAR gabungan tiba di Pulau Samarengga, Kabupaten Morowali pada pukul 19.10 Wita
namun karena kondisi cuaca sehingga jasad korban belum bisa dievakuasi. Aris menyampaikan
bahwa jasad korban bakal dievakuasi ke tempat TKA itu bekerja yakni di perusahaan tambang
nikel PT Obsidian Stainlies Stell, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
"(Jasad) korban belum bisa dievakuasi dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan,
sehingga Tim SAR gabungan memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe
pada pagi hari," ujar dia.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kemnaker serius dan tegas dalam
melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dinas pendidikan dan kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, dinas
sosial di tingkatprovinsi, Kementerian Agama, kantor wilayah agama provinsi dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM)

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008 hingga
2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang
berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS
pada 2019.Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan
keynote speech pada acara End Child labour virtual race 2021 yang diselenggarakan oleh ILO
dalam rangka World Day Against Labour 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).
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PEKERJA ANAK DI INDONESIA TEMBUS 1,5 JUTA ORANG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak2008.
Dalam periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar
1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi
Nasional yang dilakukan oleh BPS pada 2019.Hal ini disampai-kan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech pada acara End Child labour virtual race 2021
yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka World Day Against Labour 2021 secara virtual di
Jakarta, Sabtu (12/6).
Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi lLO No 138 mengenai usia minimum yang
diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No 20 Tahun 1999.
Selain itu pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut
dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Kami di Kemnaker serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di
Indonesia,"jelas Ida.
Berbagai upaya yang akan dilakukan di tahun ini. Di antaranya meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
antara lain melalui supervisi kc perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kemudian langkah koordinasi dan asistensi untuk-mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan serta memberikan pelatihan pada pekerja anak dari
kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalamprogram pelatihan berbasis
komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan. Selanjutnya memfasilitasi intervensi
bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok/buruh dan keluarga miskin yang
terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi
pekerja anak.
Seterusnya melakukan supervisi atau pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan
anak, melakukan ' sosialisasi atau penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada
stakeholder. Terakhir, pencanangan zona atau kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama anak yang terlahir dari keluarga pra-sejahtera. "Ketidakberdayaan ekonomi
orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan
yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak," ungkapnya.
Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yangtelahberhasil
ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan, yaitu pendidikan formal
(SD/MI, SMR/MTs, SMA/ MA), pendidikan nonformal (paket A, paket B, paket C, dan pesantren).
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"Program pelatihan telah bekerja sama dengan Ke-menterian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas
pendidikan dan kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, dinas sosial di
tingkatprovinsi, Kementerian Agama, kantor wilayah agama provinsi dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani. J michettenatalia
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negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima
informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo bahwa pada pukul 09.00 Wita telah
ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana jenazah yang ditemukan memiliki ciriciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di muara Sungai Sampara, Kecamatan
Kapoiala, Konawe
negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) (Jasad) korban belum bisa dievakuasi
dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan, sehingga Tim SAR gabungan
memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe pada pagi hari

Ringkasan
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal Cina yang dilaporkan hilang tenggelam
sejak Senin (7/6/2021) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala
Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari mengatakan pihaknya
mendapat informasi dari seorang nelayan bernama Polo yang menemukan jenazah terapung di
sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang.

TENGGELAM DI SUNGAI SAMPARA, TKA CINA MENINGGAL
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal Cina yang dilaporkan hilang tenggelam
sejak Senin (7/6/2021) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari mengatakan pihaknya
mendapat informasi dari seorang nelayan bernama Polo yang menemukan jenazah terapung di
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sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang.
"Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo
bahwa pada pukul 09.00 Wita telah ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana
jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala, Konawe," kata Aris, Minggu malam (13/6/2021)
seperti dikutip dari Antara.
Berdasarkan informasi tersebut, Tim SAR gabungan yang terdiri dari enam orang Rescuer
Basarnas Kendari, satu orang personel Polairud Molawe, satu personel Pos AL Molawe, satu
orang Divisi Keamanan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan satu orang juru bicara dari
pihak perusahaan/jubir dari PT Dras, berangkat menuju pulau Samarengga degan menggunakan
RIB Basarnas Kendari.
Tim SAR gabungan tiba di Pulau Samarengga, Kabupaten Morowali pada pukul 19.10 Wita
namun karena kondisi cuaca sehingga jasad korban belum bisa dievakuasi.
Aris menyampaikan bahwa jasad korban bakal dievakuasi ke tempat TKA itu bekerja yakni di
perusahaan tambang nikel PT Obsidian Stainlies Stell, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe,
Sulawesi Tenggara.
"(Jasad) korban belum bisa dievakuasi dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan,
sehingga Tim SAR gabungan memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe
pada pagi hari," ujar dia. (foto: Antara).
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Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Negatif
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negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima
informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo bahwa pada pukul 09.00 Wita telah
ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana jenazah yang ditemukan memiliki ciriciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di muara Sungai Sampara, Kecamatan
Kapoiala, Konawe
negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) (Jasad) korban belum bisa dievakuasi
dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan, sehingga Tim SAR gabungan
memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe pada pagi hari

Ringkasan
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal Cina yang dilaporkan hilang tenggelam
sejak Senin (7/6) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan dalam
kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala
Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari mengatakan pihaknya
mendapat informasi dari seorang nelayan bernama Polo yang menemukan jenazah terapung di
sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang.

TKA CINA TEWAS GEGARA TENGGELAM DI SUNGAI SAMPARA
Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Chang Yang (30) asal Cina yang dilaporkan hilang tenggelam
sejak Senin (7/6) di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan dalam
kondisi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi, melalui rilis Humas Basarnas Kendari mengatakan pihaknya
mendapat informasi dari seorang nelayan bernama Polo yang menemukan jenazah terapung di
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sekitar Pulau Samarengga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
mirip dengan TKA yang dilaporkan hilang.
"Pada pukul 13.40 Wita, kami menerima informasi dari seorang nelayan bernama Bapak Polo
bahwa pada pukul 09.00 Wita telah ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga, dimana
jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala, Konawe," kata Aris, Minggu malam (13/6) seperti
dikutip dari Antara.
Berdasarkan informasi tersebut, Tim SAR gabungan yang terdiri dari enam orang Rescuer
Basarnas Kendari, satu orang personel Polairud Molawe, satu personel Pos AL Molawe, satu
orang Divisi Keamanan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan satu orang juru bicara dari
pihak perusahaan/jubir dari PT Dras, berangkat menuju pulau Samarengga degan menggunakan
RIB Basarnas Kendari.
Tim SAR gabungan tiba di Pulau Samarengga, Kabupaten Morowali pada pukul 19.10 Wita
namun karena kondisi cuaca sehingga jasad korban belum bisa dievakuasi.
Aris menyampaikan bahwa jasad korban bakal dievakuasi ke tempat TKA itu bekerja yakni di
perusahaan tambang nikel PT Obsidian Stainlies Stell, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe,
Sulawesi Tenggara.
"(Jasad) korban belum bisa dievakuasi dikarenakan kondisi cuaca dan keterbatasan penerangan,
sehingga Tim SAR gabungan memutuskan untuk mengevakuasi (jasad) korban menuju Konawe
pada pagi hari," ujar dia. (RRI).

17

Judul

Kompetensi dan Fleksibilitas Kerja Jadi Kunci Hadapi Revolusi Industri
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai
perkembangan teknologi dengan sofi skill yang memadai. Selain itu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan akan menjadi penting bagi perkembangan dunia usaha kedepannya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perubahan ini mempercepat transformasi
ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0. Pada akhirnya profil dan skill
tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan juga akan berubah. Dunia bergerak dari old
economy ke netv economy
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menjadikan transformasi BLK sebagai salah
satu lompatan besar yang dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua langkah ini adalah bukti bahwa
pemerintah sangat serius mempersiapkan SDM tenaga kerja kita menghadapi revolusi industri
4.0
neutral - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota DPN Digital Ekonomi Apindo) Dimana estimasi biaya
turn over (karyawan) itu mungkin bisa mencapai 33% dari kompensasi tahunan pegawai

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah
langkah untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Penggunaaan teknologi yang semakin
meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel Oleh
karena itu, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama dalam
menghadapi revolusi industri 4.0. "Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan
teknologi dengan sofi skill yang memadai. Selain itu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan akan
menjadi penting bagi perkembangan dunia usaha kedepannya,"ucap Ida dalam webinar
Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu (12/6).
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KOMPETENSI DAN FLEKSIBILITAS KERJA JADI KUNCI HADAPI REVOLUSI
INDUSTRI 4.0
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah
langkah untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Penggunaaan teknologi yang semakin
meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel Oleh
karena itu, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama dalam
menghadapi revolusi industri 4.0.
"Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan sofi skill yang
memadai. Selain itu kreativitas, inovasi, dan ke-wirausahaan akan menjadi penting bagi
perkembangan dunia usaha kedepannya,"ucap Ida dalam webinar Kesiapan Ketenagakerjaan
Indonesia
Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu (12/6).
Saat ini, dunia digerakkan oleh arti-ficial intelligence, internet ofthing, dan big data. Sehingga
terjadi proses transformasi kemampuan dan transformasi pekerjaan yang menyebabkan
transformasi ekonomi dan transformasi di bidang ketenagakerjaan.
"Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi
industri 4.0. Pada akhirnya profil dan skill tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan juga
akan berubah. Dunia bergerak dari old economy ke netv economy," kata Ida.
Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemerintah menjalankan kebijakan pelatihan
vokasi lainnya seperti kebijakan triple skilling yakni skilling, re-skilling, dan upskilling bagi
pekerja, optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan
kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended
training, serta kolaborasi dengan semua stakeholders.
Kemenaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk memperluas jangkauan
pelatihan vokasi. "Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang
dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas
tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru
yang dibutuhkan oleh dunia industri," ujar dia.
Ida mengatakan, saat ini pemerintah menjalankan investasi di dunia pendidikan agar dapat
menjadikan generasi muda kita memiliki pendidikan dan kompetensi yang tepat dan tidak hanya
menghasilkan ijazah semata. Indonesia memiliki potensi dan peluang besar dari adanya bonus
demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030.
Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan
yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha, melindungi pekerja dan menjawab tantangan
ketenagakerjaan yang akan sangat semakin kompleks kedepannya.
Beberapa isu yang muncul yaitu waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara
pemberi kerja dan pekerja. Hal-hal tersebut sudah diakomodasi melalui Undang Undang Cipta
Kerja. "Semua langkah ini adalah bukti bahwa pemerintah sangat serius mempersiapkan SDM
tenaga kerja kita menghadapi revolusi industri 4.0," kata Ida.
Transformasi Anggota DPN Digital Ekonomi Apindo, Ratri Sryantoro Wakeling mengatakan, tidak
semua solusi kebutuhan ketenagakerjaan dalam proses transformasi ini dapat diselesaikan
dengan merekrut talenta baru dari luar perusahaan. Karena untuk melakukan perekrutan tenaga
kerja membutuhkan proses yang sangat memakan biaya.
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"Dimana estimasi biaya turn over (karyawan) itu mungkin bisa mencapai 33% dari kompensasi
tahunan pegawai," ucap Ratri dalam kesempatan yang sama.
Dia mengatakan, opsi pengembangan kemampuan karyawan bisa membantu mengoptimalkan
sumber daya yang sudah ada di perusahaan untuk mendukung proses transformasi. Adapun
karyawan tersebut juga sudah memahami operasional bisnis dan visi bisnis yang dijalankan.
Namun proses re-skilling dan up-skilling membutuhkan pemahaman fundamental baik dari
pegawai maupun perusahaan. Proses tersebut harus dimulai dari kemauan karyawan untuk
melakukan transformasi, (ark)

20

Judul
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kemnaker serius dan tegas dalam
melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan
bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan
Barat

Ringkasan
Faktor ekonomi menjadi penyebab anak-anak ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi tersebut berdampak pada adanya anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara World Day
Agaisnt Labour 2021 secara virtual, di Jakarta, Sabtu (12/6).

FAKTOR EKONOMI MENJADI PENYEBAB ANAK IKUT BEKERJA
Faktor ekonomi menjadi penyebab anak-anak ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi tersebut berdampak pada adanya anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
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"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara World Day
Agaisnt Labour 2021 secara virtual, di Jakarta, Sabtu (12/6).
Menaker mengatakan pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Pemerintah telah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138
mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ke dalam UU Nomor 20 Tahun 1999 serta
UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kemnaker serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi
pekerja anak di Indonesia," jelasnya.
Langkah Konkret
Menaker menuturkan berbagai upaya yang akan dilakukan di tahun 2021 terkait penghapusan
pekerja anak. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, koordinasi, dan asistensi untuk
mengembalikan anak-anak ke pendidikan. Kedua, melatih pekerja anak dari kelompok rentan
dalam program pelatihan berbasis komunitas. Ketiga, pemagangan pada lapangan pekerjaan.
Keempat, kata dia, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada
kelompok/buruh dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19. Kelima, pemeriksaan ke
perusahaan yang diduga mempekerjakan anak,. Keenam, sosialisasi norma kerja anak kepada
stake holder.
"Langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat," imbuhnya.
Menaker mengapresiasi set-inggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak. Dia mengajak instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat,
untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
ruf/N-3
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positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)) Progres sampai saat ini, komunikasi, kolaborasi dengan
seluruh pemda sudah kami lakukan. Bagaimana kami mengawalnya, karena tentu saja di setiap
daerah, prioritas berbeda-beda dan kami pastikan pemda setempat punya prioritas untuk itu
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)) Target coverage kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta
pekerja terlindungi program Jamsostek, dari saat ini sekitar 28 juta peserta aktif dengan
penambahan tahun ini sekitar 9 juta peserta

Ringkasan
Pemerintah terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek). Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2021 yang terbit pada
akhir Maret 202. Salah satu upaya menggenjot kepersertaan Jamostek ini adalah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menggaet pegawai pemerintah non-Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang bisa jadi peserta baru Jamsostek. "Saudara sudah membayarkan THR sesuai
ketentuan. Namun demikian sebaiknya setiap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemberi kerja
atau penerima pekerjaan yang menyangkut kepentingan dan hak tenaga kerja sebelum
diberlakukan wajib dilakukan sosialisasi atau diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja tanpa
terkecuali,"

MENJARING PEGAWAI PEMDA DAN BUMDES
Pemerintah terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek). Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2021 yang terbit pada
akhir Maret 202.
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Salah satu upaya menggenjot kepersertaan Jamostek ini adalah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah (pemda) untuk menggaet pegawai pemerintah non-Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang bisa jadi peserta baru Jamsostek.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro
Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh kantor cabang BP Jamsostek
di daerah untuk berkoordinasi dengan kepala daerah terkait optimalisasi kepesertaan tersebut.
Menurutnya, potensi optimalisasi bukan hanya dari pegawai non-ASN saja tapi juga pegawai
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Progres sampai saat ini, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh pemda sudah kami lakukan.
Bagaimana kami mengawalnya, karena tentu saja di setiap daerah, prioritas berbeda-beda dan
kami pastikan pemda setempat punya prioritas untuk itu," ujar Anggoro, akhir pekan lalu.
BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan kemen-terian/lembaga seperti Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Menteri Dalam Negeri. Hal itu
untuk memastikan kebijakan ini bisa berjalan baik.
"Target coverage kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta pekerja terlindungi program
Jamsostek, dari saat ini sekitar 28 juta peserta aktif dengan penambahan tahun ini sekitar 9 juta
peserta," tutur Anggoro.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
mengatakan, langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mendorong
program perluasan cakupan kepesertaan yang dilakukan dengan pemberian manfaat tambahan,
seperti beasiswa yang digulirkan pada bulan April lalu.
Vendy Yhulia Susanto
caption
KONTAN/Carolus Agus Woluyo
Pemerintah mendorong program perluasan cakupan kepesertaan dengan pemberian manfaat
tambahan.
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BERITA FOTO - SELFIE SAMA BU MENTERI
caption:
SELFIE SAMA BU MENTERI: Dewan Pengawas BP Jamsostek M Aditya Warman, bersama Direktur
Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo (kiri), dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kanan), foto bersama saat menghadiri pembukaan Kompetisi Futsal Tripartit 2021, di Jakarta,
kemarin. Acara ini digelar sebagai bagian rangkaian memperingati Hari Buruh.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami senang dan bangga te-man-teman telah
menunjukan bisa bertahan pada masa pandemi. Hal ini dengan memberdayakan masyarakat
melalui budidaya ikan nila
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi kelompok
budidaya TASTER yang dipimpin Taufi-kullah. Berkomitmen untuk tenis mengembangkan usaha
melalui peningkatan produksi dan perekrutan anggota baru
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis.
Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya hingga keluar Tasikmalaya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Penambahan anggota kelompok menjadi 26
orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50 kolam budidaya. Jadi benar-benar ada
Fadillahnya. Saya yakin secara perlahan bisa jadi satu kampung kelompok budidaya ikan nila di
Sukarame,"
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Saya yakin dan percaya semangat teman di
bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek pengembangan budidaya ikan nila semakin baik
ke depannya,"

Ringkasan
Masyarakat di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sukses
menjalankan usaha budidaya ikan nila dan membuat mereka mampu bertahan selama pandemi
Covid-19. Tak hanya itu, usaha yang mereka tekuni dengan serius terus berkembang sehingga
mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitarnya. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut memberikan
apresiasi kepada kelompok budidaya ikan Nila Fadillah di Desa Wargakerta yang telah
menunjukkan kemampuannya bertahan di tengah pandemi dengan menjalankan budidaya ikan
nila.
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MENAKER IBU IDA FAUZIYAH : BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN BUDIDAYA
IKAN NILA DAN LOBSTER
Masyarakat di Desa Wargakerta, Sukarame, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sukses
menjalankan usaha budidaya ikan nila dan membuat mereka mampu bertahan selama pandemi
Covid-19.
Tak hanya itu, usaha yang mereka tekuni dengan serius terus berkembang sehingga mampu
membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitarnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja di daerah
tersebut memberikan apresiasi kepada kelompok budidaya ikan Nila Fadillah di Desa Wargakerta
yang telah menunjukkan kemampuannya bertahan di tengah pandemi dengan menjalankan
budidaya ikan nila.
"Kami senang dan bangga teman-teman telah menunjukan bisa bertahan pada masa pandemi.
Hal ini dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan nila," ujar Ida Fauziyah, Rabu,
9 Juni 2021.
Selain karena keberhasilan mereka membudidaya ikan, Ida juga mengaku bangga terhadap
kelompok budidaya ikan nila di Sukarame yang jumlah anggotanya terus mengalami
peningkatan.
Sejak awal berdirinya kelompok budidaya tersebut, hanya terdapat enam orang anggota dengan
jumlah 18 kolam ikan dan jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan selama periode 20182019.
Jumlah anggota kelompok budidaya ikan di Sukarame baru mengalami peningkatan setelah
menerima bantuan pelatihan dari tim perikanan Balai Latihan Di daerah tersebut, Menaker Ida
meninjau sentral/pusat kelompok Tasik Lobster (TASTER) Air Tawar yang berlokasi di kampung
Bantar Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Bantarsari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dalam tinjauannya, Ida juga mengungkapkan pujiannya atas keberhasilan kelompok budidaya
TASTER yang dipimpinan Taufikullah alias Kang Opik untuk dapat bertahan selama pandemi.
Jenis lobster yang fokus dikembangkan oleh TASTER yaitu lobster jenis Cherax Quadricarinatus
atau Red Claw (Capit Merah) sejak 2013. Lobster Cherax merupakan jenis Lobster air tawar
konsumsi yang memiliki tekstur yang lebih besar jika dibandingkan dengan lobster air tawar yang
lainnya.
"Kemnaker memberikan apresiasi kelompok budidaya TASTER yang dipimpin Taufi-kullah.
Berkomitmen untuk tenis mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi dan perekrutan
anggota baru," ujarnya.
Ida juga memuji Kang Opik yang telah berhasil mengawali budidaya lobster dari single fighter
hingga saat ini telah mencapai 50 kelompok TASTER di wilayah Bungursari. Mulai dari indukan,
anakkan, hingga mencapai tahap siap konsumsi.
"Kelompok TASTER ini menjadi inkubasi bisnis. Ini luar biasa dengan pasar dari Tasikmalaya
hingga keluar Tasikmalaya," ujarnya.
Ida bersyukur berkat tangan dingin Kang Opik, pengembangan budidaya lobster Cherax yang
dilakukan di daerah tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan banyak melahirkan wirausaha
baru.
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Kang Opik, lanjut Menaker. merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang menerima program
TKM dan diteruskan Kemnaker program JPS 2020 akibat pandemi covid-19.
"Kang Opik bersama teman-teman bisa bertahan. Kami butuh Kang Opik-Kang Opik baru. Bukan
hanya di Tasikmalaya, tim Kerja (BLK) Lembang dan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kemenaker pada 2020.
"Penambahan anggota kelompok menjadi 26 orang dengan jumlah kolam budidaya menjadi 50
kolam budidaya. Jadi benar-benar ada Fadillahnya. Saya yakin secara perlahan bisa jadi satu
kampung kelompok budidaya ikan nila di Sukarame," sebut Ida.
Dengan kondisi tersebut, Menaker Ida Fauziyah berpesan kepada para anggota kelompok
budidaya ikan nila di Sukarame agar tidak cepat berpuas diri, ia meminta kelompok budidaya
ikan nila berinisiatif untuk terus belajar atau meningkatkan kapasitas diri.
"Saya yakin dan percaya semangat teman di bawah bimbingan kades Wargakerta, prospek
pengembangan budidaya ikan nila semakin baik ke depannya," ungkapnya.
Di lokasi lain di Tasikmalaya, ada juga masyarakat yang juga menopang kehidupannya dengan
membudidayakan Lobster Air Tawar. Hal tersebut diketahui setelah Menaker Ida selesai
meninjau budidaya ikan nila dan melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan Bungursari.
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neutral - Muhammad Rudi (Wali Kota Batam/Kepala BP Batam) Secara keseluruhan se-Kota
Batam, kami menargetkan 755.016 orang. Mudah-mudah-an, kedatangan Pak Menko ke Batam
makin mempermudah vaksinasi demi memulihkan ekonomi Indonesia
neutral - Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) Kami dorong Sat Nusa (PT Sat Nusapersada)
meningkatkan herd immunity karena vaksinasi adalah kuncinya untuk kita bisa bergerak dan
meningkatkan perekonomian
positive - I Gusti Ngurah Jaya Negara (Wali Kota Denpasar) Para driver ini juga merupakan salah
satu pelayan masyarakat. Terlebih saat pan-demi Covid-19 telah banyak membantu masyarakat
untuk mengantarkan belanjaan yang dibeli pelanggan melalui aplikasi

Ringkasan
Sekitar 26% buruh di Kota Batam telah divaksinasi Covid-19. Sisanya akan dikejar hingga akhir
Juli agar pemulihan ekonomi di Kota Seribu Industri itu bisa berlangsung cepat. Wali Kota
Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan sebanyak 6.113 orang buruh dari target
23.043 sudah divaksin sejak awal pekan lalu. Vaksinasi dilaksanakan menyebar di seluruh
kawasan industri di Batam. Buruh yang divaksin berasal dari 64 perusahaan di Batam.

BURUH DI BATAM MULAI DISUNTIK
Sekitar 26% buruh di Kota Batam telah divaksinasi Covid-19. Sisanya akan dikejar hingga akhir
Juli agar pemulihan ekonomi di Kota Seribu Industri itu bisa berlangsung cepat.
Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan sebanyak 6.113 orang buruh
dari target 23.043 sudah divaksin sejak awal pekan lalu. Vaksinasi dilaksanakan menyebar di
seluruh kawasan industri di Batam. Buruh yang divaksin berasal dari 64 perusahaan di Batam.
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"Secara keseluruhan se-Kota Batam, kami menargetkan 755.016 orang. Mudah-mudahan,
kedatangan Pak Menko ke Batam makin mempermudah vaksinasi demi memulihkan ekonomi
Indonesia," kata Rudi saat mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartanto meninjau
vaksinasi buruh PT Sat Nusapersada Tbk., Batam, Sabtu (12/6). Vaksinasi di PT Sat Nusapersada
telah mencakup 4.000 dari sekitar 7.000 karyawan. Sisanya akan diselesaikan pada Juli.
Airlangga mengapresiasi dukungan sebagian pelaku usaha di Batam yang mendorong program
vaksinasi. Dia berharap dukungan juga diberikan pelaku usaha lain sehingga target 70%
masyarakat Kepulauan Riau tervaksinasi pada akhir bisa tercapai. "Kami dorong Sat Nusa (PT
Sat Nusapersada) meningkatkan herd immunity karena vaksinasi adalah kuncinya untuk kita bisa
bergerak dan meningkatkan perekonomian," ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 1.000 orang pengemudi ojek daring di Denpasar mengikuti vaksinasi
Covid-19. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan vaksinasi diberikan
kepada pengemudi ojek online untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat
ketika bertransaksi dan beibelanja online serta saat bepergian.
"Para driver ini juga merupakan salah satu pelayan masyarakat. Terlebih saat pan-demi Covid19 telah banyak membantu masyarakat untuk mengantarkan belanjaan yang dibeli pelanggan
melalui aplikasi," katanya, Minggu (13/6). Dia berharap aplikasi ojek daring dapat
mencantumkan sertifikat vaksinasi driver sehingga pelanggan merasa lebih nyaman.
Head of Government Relations Gojek Bali Nusra Charly Raya mengapresiasi Pemkot Denpasar
yang sudah memfasilitasi vaksinasi pengemudi Gojek sehingga mereka mampu membantu
mengantarkan produk UMKM kepada konsumen dengan aman.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Indonesia telah merevitalisasi UU
Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan
kerja dan meningkatkan investasi asing maupun domestik
positive - Aloysius Budi Santoso (Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APINDO
(Asosiasi Pengusaha Indonesia)) APINDO berpandangan bahwa Omnibus Law mendorong lebih
lanjut pemberdayaan UMKM dan akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik yang
tentunya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan berkualitas

Ringkasan
Indonesia turut berpartisipasi di penyelenggaraan International Labour Conference (ILC) ke-109
bertemakan Work in the Time of COVID pada 7 - 19 Juni 2021. ILC merupakan pertemuan
tertinggi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang membahas isu-isu terkait dunia
kerja.

DI ILC 109, RI TUNJUKKAN REVITALISASI OMNIBUS LAW
Indonesia turut berpartisipasi di penyelenggaraan International Labour Conference (ILC) ke-109
bertemakan Work in the Time of COVID pada 7 - 19 Juni 2021. ILC merupakan pertemuan
tertinggi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang membahas isu-isu terkait dunia
kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah menyoroti upaya Pemerintah Indonesia dalam
pemulihan dampak pandemi terhadap dunia kerja.
Ini merupakan tiga fokus utama yang disampaikan oleh Delegasi Indonesia dari unsur
Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha dalam Sesi Pleno International Labour Conference (ILC)
ke-109 bertemakan Work in the Time of COVID.
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Di antaranya pentingnya pemulihan dampak COVID-19 yang berpusat pada rakyat, ketersediaan
dan pemerataan akses vaksin COVID-19 bagi pekerja, serta UU no. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing maupun
domestik," kata Menaker dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).
Lebih lanjut, Menaker juga menekankan pentingnya investasi di bidang-bidang utama kerja layak
dan berkelanjutan, dialog sosial yang inovatif, serta penguatan multilateralisme untuk hadapi
tantangan pekerjaan di masa depan.
Senada dengan pernyataan Menaker, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Yorrys Raweyai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan Pengusaha Indonesia
yang memberikan vaksin COVID-19 kepada para pekerja secara gratis. KSPSI berharap
suksesnya penyelenggaraan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Ketum KSPSI juga menggarisbawahi bahwa Indonesia telah mengesahkan Omnibus Law Cipta
Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan memperluas
lapangan kerja.
KSPSI menegaskan bahwa Kelompok Pekerja akan terus mengawal agar efektivitas implementasi
UU ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Sementara itu, Aloysius Budi Santoso selaku Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan mewakili Kelompok Pengusaha Indonesia
mengapresiasi kolaborasi Pemerintah dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) untuk memastikan
akses vaksin COVID-19 bagi para pekerja melalui Program Vaksinasi Gotong Royong.
Lebih lanjut, APINDO menggarisbawahi bahwa penyusunan UU No.11/2021 telah melewati
proses konsultasi yang komprehensif dan inklusif antara DPR, Pemerintah, Pekerja, dan
Pengusaha.
"APINDO berpandangan bahwa Omnibus Law mendorong lebih lanjut pemberdayaan UMKM
dan akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik yang tentunya akan menciptakan
lebih banyak pekerjaan formal dan berkualitas," ujarnya.
Kesamaan pandangan dari ketiga konstituen tripartit Indonesia pada Sesi Pleno ILC
menunjukkan pentingnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan optimisme bahwa UU ini dapat
memulihkan Indonesia dari krisis akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan implementasi UU Cipta Kerja secara
konsisten melalui dialog sosial yang inklusif untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan
berusaha di Indonesia, mendorong pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja
dan membuka peluang bagi jutaan masyarakat Indonesia.
ILC sendiri seringkali disebut sebagai Parlemen Perburuhan internasional karena menyatukan
perwakilan Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha dari 187 negara anggota ILO setiap tahunnya.
Mempertimbangkan kondisi pandemi, ILC ke-109 yang sedianya diselenggarakan pada tahun
2020 ditunda menjadi 7-19 Juni 2021 dan berlangsung secara virtual untuk pertama kalinya.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus
mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja
luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan
sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Tentu saja apabila terjadi
penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk mengantisipasi agar kejadian
seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI
yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian
kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan
kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi
perlindungan CPMI

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pendalaman akan dilakukan
setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen. Binwasnaker & K3, Tim Pengantar
Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Pelindungan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat.
35

TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS
- Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pendalaman akan dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen.
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak
40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti
pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).
Menurut Dirjen Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal
penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam
perekrutan CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).
(c)2021 "Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah
P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS memiliki
izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memiliki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.
"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia juga mengatakan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga
P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
ini tidak terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga
seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi
tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI,"
terangnya. [hhw].
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp2juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp500 ribu

Ringkasan
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, serta
mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).
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MENAKER IDA: PERSELISIHAN PEKERJA-PENGUSAHA BISA DISELESAIKAN DI
LAPANGAN FUTSAL
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, serta
mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi," ujar Menaker Ida.
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan Media Massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Menaker Saat Pembukaan KFT 2021(c)2021 Melalui KFT 2021 ini, Menaker Ida berharap ke
depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan lingkup lebih luas lagi sehingga spirit
kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabat-sahabat SP/SB maupun para pengusaha
dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together," ujar Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan temanteman pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja. Tetapi persoalan
ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya recover together.
Menaker Saat Pembukaan KFT 2021 (c)2021 "Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional
diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini,"
katanya.
Kepada tim peserta KFT 2021, Ida Fauziyah mengingatkan pandemi Covid-19, hingga saat ini
belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19," kata Menaker Ida Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021
yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, KSPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI
dan PT BSI.
Sementara Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri, selaku Steering Committee KFT 2021,
mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid dan kompak serta
produktif.
Menaker Saat Pembukaan KFT 2021(c)2021 Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara
I KFT 2021, akan menerima hadiah Rp40 juta dan juara II mengantongi Rp25juta. Sedangkan
juara III berhak membawa hadiah Rp15juta.
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"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp2juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp500 ribu," kata Dirjen Putri.
Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani, Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
[hhw].
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Binwasnaker dan K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus
mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja
luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan
sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Tentu saja apabila terjadi
penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Sehingga seluruh BLKLN dan P3MI
memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk
memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pendalaman akan dilakukan
setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3, Tim
Pengantar Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan
Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang
berasal dari Nusa Tenggara Barat.
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TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS
Temukan 101 CPMI, Kemnaker Dalami Rekrutmen BLKLN CKS Aris Kurniawan Minggu, 13 Juni
2021 - 21:00 WIB
Kemnaker akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya Semesta
Malang terkait perekrutan CPMI. Hal ini sesuai dengan instruksi Menaker JAKARTA - Kementerian
Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya
Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal ini sesuai dengan
instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pendalaman akan dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker dan K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak
40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti
pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker dan K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).
Menurut Dirjen Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.
Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan
dalam perekrutan CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia
(P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ucap Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS memilki
izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memilki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.
"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia juga mengatakan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga
P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
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ini tidak terjadi lagi Untuk mengantisipasi agar tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua
BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya. "Sehingga seluruh BLKLN dan P3MI
memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk
memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," tuturnya. CM (ars).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, serta
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021). (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp2 juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp500 ribu
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Ringkasan
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, serta
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).

MENTERI IDA FAUZIYAH: PERSELISIHAN PEKERJA-PENGUSAHA BISA JUGA
DISELESAIKAN DI LAPANGAN FUTSAL
Menteri Ida Fauziyah: Perselisihan Pekerja-Pengusaha Bisa juga Diselesaikan di Lapangan Futsal
Aris Kurniawan Minggu, 13 Juni 2021 - 21:26 WIB
Guna mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Kompetisi Futsal Tripartit.
JAKARTA - Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19,
serta mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi, " kata Menaker Ida.
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan media massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Menaker Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan
lingkup lebih luas lagi sehingga spirit kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabatsahabat SP/SB maupun para pengusaha dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together, " ujarnya.
Menaker Ida menambahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan temanteman pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja. Tetapi persoalan
ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya recover together.
"Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat kita mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam
forum-forum di luar arena futsal ini, " katanya.
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Kepada tim peserta KFT 2021, Ida Fauziyah mengingatkan pandemi Covid-19, hingga saat ini
belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19, " tutur Menaker Ida Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021
yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, KSPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI
dan PT BSI.
Sementara Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri, selaku Steering Commiittee KFT 2021,
mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid dan kompak serta
produktif.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021, akan menerima hadiah Rp40 juta
dan juara II mengantongi Rp25 juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp15 juta.
"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp2 juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp500 ribu, " kata Dirjen Putri.
Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani, Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
CM (ars).
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Binwasnaker & K3 meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk terus
mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja
luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan
sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK) Tentu saja apabila terjadi
penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
positive - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK) Untuk mengantisipasi agar kejadian
seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI
yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian
kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan
kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi
perlindungan CPMI

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta Malang, Jawa Timur.
Jika menyalahi peraturan, BLKLN tersebut akan dikenakan sanksi berat. Tim gabungan dari
Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta &
PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas
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Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Diinformasikan sebelumnya, 5 orang dari CPMI tersebut melarikan diri dari BLKLN tersebut.
5 CALON PMI KABUR, KEMNAKER SELIDIKI DUGAAN PELANGGARAN BLKLN
MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta Malang, Jawa Timur.
Jika menyalahi peraturan, BLKLN tersebut akan dikenakan sanksi berat.
Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja
Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat. Diinformasikan sebelumnya, 5 orang dari CPMI tersebut melarikan diri dari
BLKLN tersebut.
Sementara itu, 56 orang dari 101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura dan 40 orang lainnya
dipekerjakan ke Hongkong. Di BLKLN, mereka menjalani pelatihan bahasa sebelum
diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3 Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).
Haiyani menyampaikan apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.
Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, imbuh Haiyani, yaitu mendalami apakah terdapat
penyimpangan dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja
migran Indonesia (P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," urai Haiyani.
Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan PT. CKS memiliki izin sebagai
BLKLN dari pemerintah daerah dan izin sebagai lembaga penempatan PMI dari Menteri
Ketenagakerjaan.
"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Suhartono.
Ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Suhartono berterima kasih kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan, dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia menambahkan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalattas Vokasi akan mengevaluasi seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI untuk
memastikan perlindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang ini tidak
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terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, penting
dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh
BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan
pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," papar Suhartono.
Diinformasikan sebelumnya, lima orang CPMI nekat melarikan diri dari BLKLN PT CMS Malang.
Mereka turun dari lantai empat gedung tempat penampungan. Akibatnya, 3 orang di antaranya
mengalami patah tulang kaki dan terluka di bagian kepala lantaran ketinggian gedung mencapai
12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI Jamsos) Selain itu panitia KFT akan menyediakan
hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk top scorer dan seluruh tim akan mendapatkan uang main
sebesar Rp 500 ribu

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Ajang ini, selain untuk olahraga, juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. KFT 2021 diikuti 19 tim futsal dari
Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan Media
Massa ini, merupakan turnamen futsal kali pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018
juga menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia).
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KOMPETISI FUTSAL KEMNAKER PERTEMUKAN BURUH-PENGUSAHA-PEMERINTAH
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Ajang ini, selain untuk olahraga, juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.
KFT 2021 diikuti 19 tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo, Konfederasi
Serikat Pekerja/Buruh dan Media Massa ini, merupakan turnamen futsal kali pertama yang
digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi," kata Ida dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).
Pembukaan KFT 2021 ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together," tutur Ida.
Ida menyampaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan teman-teman
pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan secara formal. Tetapi, persoalan
ketenagakerjaan juga bisa dicairkan dengan cara yang lebih santai, seperti lewat pertandingan
futsal dengan semangat yang positif.
"Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat kita mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam
forum-forum di luar arena futsal ini, " imbuh Ida.
Ida mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Adapun Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021 yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan,
KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, K-SPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7,
K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI dan PT BSI.
Sementara Dirjen PHI Jamsos Indah Anggoro Putri selaku Steering Committee KFT 2021,
mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together.
Kegiatan bertujuan mempererat hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, agar semakin
solid dan kompak serta produktif.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021 akan menerima hadiah Rp 40 juta
dan juara II mengantongi Rp 25 juta. Sementara itu, juara III berhak membawa hadiah Rp 15
juta.
"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk top scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp 500 ribu," jelas Putri.
Sebagai informasi, pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko
Cahyo, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani,
Kabarenbang Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly
Rosita Silaban.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Indonesia telah merevitalisasi UU
Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan
kerja dan meningkatkan investasi asing maupun domestik

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyoroti pelaksanaan UU Cipta Kerja pada Sesi Pleno
International Labour Conference (ILC) ke-109. Dalam keterangan pers pada Minggu
(13/6/2021), Menteri Ida Fauziyah mengatakan terdapat tiga fokus utama pemerintah Indonesia
dalam menghadapi isu ketenagakerjaan di tengah pandemi.

KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL KE-109, SIMAK AGENDA
PRIORITASNYA
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyoroti pelaksanaan UU Cipta Kerja pada
Sesi Pleno International Labour Conference (ILC) ke-109.
Dalam keterangan pers pada Minggu (13/6/2021), Menteri Ida Fauziyah mengatakan terdapat
tiga fokus utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu ketenagakerjaan di tengah
pandemi.
Di antaranya adalah pentingnya pemulihan dampak Covid-19 yang berpusat pada rakyat,
ketersediaan dan pemerataan akses vaksin bagi pekerja, serta pelaksanaan UU tentang Cipta
Kerja.
"Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing maupun
domestik," ungkapnya.
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Lebih lanjut, Menaker juga menekankan pentingnya investasi di bidang-bidang utama kerja layak
dan berkelanjutan, dialog sosial yang inovatif, serta penguatan multilateralisme untuk
menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai
berharap suksesnya penyelenggaraan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi
nasional.
Ketum KSPSI menegaskan bahwa Kelompok Pekerja akan terus mengawal agar efektivitas
implementasi UU ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Sementara itu, Aloysius Budi Santoso selaku Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengatakan pentingnya memastikan akses vaksin
Covid-19 bagi para pekerja melalui Program Vaksinasi Gotong Royong.
Lebih lanjut, APINDO menggarisbawahi bahwa penyusunan UU No.11/2021 telah melewati
proses konsultasi yang komprehensif dan inklusif antara DPR, Pemerintah, Pekerja, dan
Pengusaha.
Dengan demikian, mereka satu suara akan pentingnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan
optimisme bahwa UU ini dapat memulihkan Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19.
International Labour Conference (ILC) merupakan pertemuan tertinggi dari Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) yang membahas isu-isu terkait dunia kerja.
ILC seringkali disebut sebagai Parlemen Perburuhan internasional karena menyatukan
perwakilan Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha dari 187 negara anggota ILO setiap tahunnya.
Mempertimbangkan kondisi pandemi, ILC ke-109 yang sedianya diselenggarakan pada tahun
2020 ditunda menjadi 7-19 Juni 2021 dan berlangsung secara virtual untuk pertama kalinya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini berguna untuk melatih dan
membangun jiwa sportivitas sekaligus menjadi wadah bersinergi bersama untuk memulai serta
berinovasi kembali membangun Indonesia bangkit dari dampak pandemi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini merupakan turnamen futsal pertama kali
yang digelar Kemenaker, setelah pada 2018 menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selamat mengikuti KDT 2021, semoga niat
baik kita bisa membangun kebersamaan. Semoga ke depannya bisa diadakan dengan lingkup
lebih luas, agar spirit kebersamaan selalu melekat di hati. Mati bersama-sama bangkit kembali
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sini kita memulihkan ekonomi nasional.
Diawali dengan semangat bergandengan tangan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang
kompleks akibat pandemi Covid-19. Di lapangan futsal ini, sangat dibutuhkan sportivitas dan kita
bawa dalam forum-forum di luar arena futsal
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sebagai bentuk apresiasi dan
pembinaan, juara pertama nanti akan menerima uang sebesar Rp 40 juta, juara dua Rp 25 juta,
dan juara tiga Rp 15 juta

Ringkasan
Dalam upaya menjaga kesehatan serta produktivitas selama pandemi Covid-19 sekaligus ajang
silaturahmi antara buruh atau pekerja dengan pengusaha dan pemerintah, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. Pembukaan
KFT 2021 tersebut diikuti 19 tim futsal yang ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama)
oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Lapangan Futsal Cilandak Sport Center,
Jakarta Selatan, Minggu (13/6/2021).
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LEWAT KOMPETISI FUTSAL, MENAKER IDA BERHARAP PEKERJA DAN PENGUSAHA
BISA BANGKIT KEMBALI
- Dalam upaya menjaga kesehatan serta produktivitas selama pandemi Covid-19 sekaligus ajang
silaturahmi antara buruh atau pekerja dengan pengusaha dan pemerintah, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021 tersebut diikuti 19 tim futsal yang ditandai dengan kick off (tendangan
bola pertama) oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Lapangan Futsal
Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6/2021).
"KFT ini berguna untuk melatih dan membangun jiwa sportivitas sekaligus menjadi wadah
bersinergi bersama untuk memulai serta berinovasi kembali membangun Indonesia bangkit dari
dampak pandemi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Ida menerangkan, agenda KFT 2021 itu diikuti tim futsal yang terdiri dari pegawai Kemenaker,
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta Kantor Dagang dan
Kamar Industri (Kadin) Indonesia.
Tidak ketinggalan, ada pula tim dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat
Pekerja / Buruh , serta sejumlah media massa.
"Ini merupakan turnamen futsal pertama kali yang digelar Kemenaker, setelah pada 2018
menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia)," ujarnya.
Melalui KFT ini pula, Ida berharap pekerja dan pengusaha bisa bersama-sama bangkit kembali
menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang tengah dihadapi saat ini dan pada masa
mendatang.
"Selamat mengikuti KDT 2021, semoga niat baik kita bisa membangun kebersamaan. Semoga
ke depannya bisa diadakan dengan lingkup lebih luas, agar spirit kebersamaan selalu melekat
di hati. Mati bersama-sama bangkit kembali," ajaknya saat membuka pertandingan.
Ida mengatakan, permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja sejatinya tidak hanya
bisa diselesaikan di atas meja, tetapi juga di lapangan futsal.
"Di sini kita memulihkan ekonomi nasional. Diawali dengan semangat bergandengan tangan
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang kompleks akibat pandemi Covid-19. Di lapangan
futsal ini, sangat dibutuhkan sportivitas dan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal,"
tuturnya.
Lebih lanjut, Ida berpesan kepada seluruh tim peserta KFT 2021 untuk selalu waspada akan
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
"Saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes),"
imbaunya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI JSK) Indah Anggoro Putri memaparkan, KFT 2021 merupakan rangkaian Hari Buruh
2021 yang bertujuan untuk merekatkan hubungan antara para stakeholder ketenagakerjaan.
"Sebagai bentuk apresiasi dan pembinaan, juara pertama nanti akan menerima uang sebesar Rp
40 juta, juara dua Rp 25 juta, dan juara tiga Rp 15 juta," jelasnya.
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Selaku steering committee acara KFT 2021, Indah juga memastikan bahwa panitia akan
menyediakan hadiah uang tunai sebesar Rp 2 juta untuk top scorer. Pada akhir acara, seluruh
tim tetap akan mendapatkan uang bermain sebesar Rp 500.000.
Sebagai informasi, 19 tim yang mengikuti turnamen KFT 2021, yaitu Kemenaker, BPJS
Ketenagakerjaan, KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, K-SPSI 1973, K-SPN, KSPSI AGN, Trans7, K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI dan PT BSI.
Pembukaan KFT 2021 tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Anggoro
Eko Cahyo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi, dan Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Suhartono.
Tidak ketinggalan, turut hadir pula Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Estiarty Haryani, Kepala
Badan Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan (Kabarenbang) Bambang Satrio Lelono,
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPS) Yorrys Raweyai, serta Presiden
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
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IN PICTURE: MENAKER RESMI BUKA KOMPETISI FUTSAL TRIPARTIT 2021
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menaker Ida Fauziyah secara resmi membuka kegiatan kompetisi
futsal Tripartit 2021 di Jakarta, Ahad (13/6).
Kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan hari buruh tersebut sekaligus ajang
silaturrahim antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional, diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19. Di lapangan futsal ini,
sportivitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19

Ringkasan
Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dinilai penting dalam menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi
Covid-19. Hal ini juga dinilai mampu mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh,
asosiasi pengusaha dan pemerintah, Kemnaker. "KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi, " ujar
Menaker, Ida Fauziyah, saat pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai
dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menaker, di lapangan futsal Cilandak Sport
Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6/2021).
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JAGA KESEHATAN SAAT PANDEMI, KEMNAKER GELAR KOMPETISI FUTSAL
TRIPARTIT
Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
( Kemnaker ) dinilai penting dalam menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi
Covid-19. Hal ini juga dinilai mampu mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh,
asosiasi pengusaha dan pemerintah, Kemnaker.
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi, " ujar Menaker, Ida Fauziyah, saat pembukaan KFT 2021,
yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menaker,
di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6/2021).
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan media massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Ida berharap ke depan, kompetisi futsal dapat diadakan dengan lingkup
lebih luas lagi, sehingga spirit kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabat-sahabat
SP/SB maupun para pengusaha dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together, " ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan teman-teman
pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja. Tetapi persoalan
ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal, karena semangatnya recover
together.
"Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional, diawali dengan semangat kita mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
Covid-19. Di lapangan futsal ini, sportivitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forumforum di luar arena futsal, " katanya.
Kepada tim peserta KFT 2021, Ida mengingatkan, pandemi Covid-19, hingga saat ini belum usai.
"Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan
Covid-19, " katanya.
Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021 adalah Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI,
KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, K-SPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN,
KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI dan PT BSI.
Sementara itu, Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri, selaku Steering Commiittee KFT 2021,
mengatakan, KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan untuk memelihara hubungan stakeholder ketenagakerjaan, agar semakin solid dan
kompak serta produktif.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021 akan menerima hadiah Rp40 juta
dan juara II mengantongi Rp25juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp15juta.
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"Selain itu, panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp2juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp500 ribu, " kata Putri.
Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani, Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
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Ringkasan
Sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta (BLKLN CKS) Malang, Jawa Timur, terkait perekrutan Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI). Hal ini dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas
Ketenagakerjaan Ditjen. Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Jatim menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

SESUAI INSTRUKSI MENAKER IDA, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN DI
BLKLN MALANG
Sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta (BLKLN CKS) Malang, Jawa Timur, terkait perekrutan Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI).
Hal ini dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen. Binwasnaker &
K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan
dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jatim menemukan 101 CPMI yang berasal
dari Nusa Tenggara Barat.
Mereka akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak 40
orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti pelatihan
bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).
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Menurut Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap
regulasi pelatihan kerja, baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal penting lainnya
yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan
CPMI oleh PT. CKS, sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, PT. CKS memilki izin
sebagai BLKLN dari pemerintah daerah dan memilki izin sebagai lembaga penempatan PMI dari
Menaker. "Tentu saja apabila terjadi penyimpangan, dapat dikenakan sanksi administrasi sampai
sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Suhartono.
Ia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 untuk menindaklanjuti
permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim, yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia juga mengatakan, Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan
PKK serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan
juga P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di
Malang ini tidak terjadi lagi
"Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, maka penting dipastikan
semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan
P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah
untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," terangnya.
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positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp 500 ribu
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kami, pemerintah,
pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah bisa memulihkan ekonomi nasional
diawali dengan semangat mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan
yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19 ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat
dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021
dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan mempererat silaturrahim antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Dirjen PHI Jamsos Kemensos Indah
Anggoro Putri selaku Steering Commiittee KFT 2021 mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian
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kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together ini bertujuan hubungan stakeholder
ketenagakerjaan ke depan, semakin solid, dan kompak serta produktif.

RANGKAIAN MAY DAY, GELARAN KOMPETISI FUTSAL TRIPARTIT 2021 DIBUKA
HARI INI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021
dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan mempererat silaturrahim antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.
Dirjen PHI Jamsos Kemensos Indah Anggoro Putri selaku Steering Commiittee KFT 2021
mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid, dan kompak serta
produktif.
Menurutnya, bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021, akan menerima hadiah Rp 40
juta dan juara II mengantongi Rp 25 juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp 15
juta.
"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp 500 ribu," kata Dirjen Putri.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi," ujar Menaker Ida.
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan Media Massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia
(Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Menaker Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan
lingkup lebih luas lagi.
Diharapkan spirit kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabat-sahabat SP/SB maupun
para pengusaha dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kami, pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together, " ujar Menaker Ida.
Politikus PKB itu menambahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan
teman-teman pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja.
Tetapi, persoalan ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya
recover together.
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"Di sinilah bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
Covid-19 ini," jelasnya.
"Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di
luar arena futsal ini," imbuh perempuan kelahiran Mojokerto itu.
Kepada tim peserta KFT 2021, perempuan kelahiran Mojokerto itu mengingatkan pandemi Covid19, hingga saat ini belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar
tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19," kata Menaker Ida.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar
Negeri Central Karya Semesta (BLKLN) Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI). Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pendalaman akan
dilakukan setelah tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen. Binwasnaker & K3, Tim
Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan
Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang
berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

SOAL TEMUAN 101 CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BLKLN CENTRAL KARYA
SEMESTA SIAP-SIAP SAJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar
Negeri Central Karya Semesta (BLKLN) Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
( CPMI ). Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pendalaman akan dilakukan setelah tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen.
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang sebanyak 101 CPMI itu akan
dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak 40 orang. Mereka
berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti pelatihan bahasa
sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," beber Haiyani, Minggu
(13/6).
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Menurut Haiyani jika dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi
pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal penting lainnya
yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan
CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS
memilki izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memilki izin sebagai
lembaga penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.
"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah
bersama-sama menangani permasalahan ini. Kemnaker, tambah Suhartono, melalui Ditjen
Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan
evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI.
Hal ini untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
ini tidak terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya," tegasnya. Dia
berharap seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.
"Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan
CPMI," terang Suhartono. (jpnn)
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kami, pemerintah,
pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah bisa memulihkan ekonomi nasional
diawali dengan semangat mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan
yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19 ini. Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat
dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp 2juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp 500 ribu

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021
dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan mempererat silaturrahim antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Pembukaan KFT 2021, yang diikuti
oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah
di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6).
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BUKA KFT 2021, BEGINI PESAN MENAKER IDA UNTUK PENGUSAHA DAN PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021
dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan mempererat silaturrahim antara
serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi, " ujar Menaker Ida.
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker , BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan Media Massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Menaker Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan
lingkup lebih luas lagi, sehingga spirit kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabatsahabat SP/SB maupun para pengusaha dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kami, pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together, " ujar Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan temanteman pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja.
Tetapi, persoalan ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya
recover together.
"Di sinilah bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
Covid-19 ini.
Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di
luar arena futsal ini, " katanya.
Kepada tim peserta KFT 2021, Ida Fauziyah mengingatkan pandemi Covid-19, hingga saat ini
belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19, " kata Menaker Ida Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021
yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, KSPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI
dan PT BSI.
Sementara Dirjen PHI Jamsos Kemensos Indah Anggoro Putri selaku Steering Commiittee KFT
2021, mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover
together ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid dan
kompak serta produktif.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021, akan menerima hadiah Rp40 juta
dan juara II mengantongi Rp 25juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp 15juta.
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"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp 2juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp 500 ribu, " kata Dirjen Putri.
Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani, Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
(jpnn).
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus
mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja
luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan
sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK) Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat
dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga
seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi
tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pendalaman akan dilakukan
setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen. Binwasnaker & K3, Tim Pengantar
Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Pelindungan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat.
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TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pendalaman akan dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen.
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak
40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti
pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).
Menurut Dirjen Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal
penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam
perekrutan CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS memilki
izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memilki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.
"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia juga mengatakan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga
P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
ini tidak terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga
seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi
tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI,"
terangnya.
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Binwasnaker & K3 meminta
pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam
perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT CKS telah memenuhi
ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan
mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan
penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK) Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat
dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK) Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini
tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Calon PMI yang berada di
asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya,
sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini
menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Central Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pendalaman akan dilakukan
setelah tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar
Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan, dan UPT Pelayanan dan Pelindungan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat.
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TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Central Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pendalaman akan dilakukan setelah tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan,
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Temuan 101 CPMI itu rencananya akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke
Hongkong sebanyak 40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN,
mereka mengikuti pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT CKS
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker dan
K3 Haiyani Rumondang, Minggu. 13 Juni 2021.
Menurut Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap
regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.
Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan
dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS selaku lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia
(P3MI). "Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah
P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan bahwa PT CKS memiliki
izin sebagai BLKLN dari pemerintah daerah setempat dan juga memiliki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan. "Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat
dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku," kata Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Binwasnaker & K3 untuk
menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Suhartono menyatakan apresiasinya terhadap tim gabungan yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini. Ia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap
seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga
peristiwa seperti yang di Malang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN
dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi
standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan
layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," ujarnya.

73

Judul

Menaker Ida: Perselisihan Pekerja-Pengusaha Bisa Diselesaikan di
Arena Futsal

Nama Media

tempo.co

Newstrend
Halaman/URL

Kompetisi Futsal Tripartit 2021
https://nasional.tempo.co/read/1472143/menaker-ida-perselisihanpekerja-pengusaha-bisa-diselesaikan-di-arena-futsal

Jurnalis

Tempo.co

Tanggal

2021-06-13 18:57:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportivitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp 500 ribu

Ringkasan
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, beserta
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. KFT
2021 diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menaker
Ida di Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Juni 2021. "KFT ini untuk melatih dan
membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama
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memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak
pandemi," ujar Ida.

MENAKER IDA: PERSELISIHAN PEKERJA-PENGUSAHA BISA DISELESAIKAN DI
ARENA FUTSAL
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19, beserta
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. KFT
2021 diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola pertama) oleh Menaker
Ida di Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Juni 2021.
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi," ujar Ida.
Kompetisi yang timnya terdiri dari unsur Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO,
Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan media massa ini merupakan turnamen futsal edisi
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat digelar dengan lingkup lebih
luas lagi sehingga semangat kebersamaan dan persatuan selalu melekat di dalam jiwa komponen
sektor ketenagakerjaan.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together," ujar Ida.
Persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja serta pemerintah, harap
Ida, tidak hanya selalu diselesaikan di atas meja, melainkan bisa di arena olahraga. Dengan
begitu, diskusi yang tersajikan bisa lebih cair untuk menemukan solusi terbaik.
"Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat kita mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
Covid-19 ini. Di lapangan futsal ini, sportivitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam
forum-forum di luar arena futsal ini," katanya.
Kepada para atlet dan tim peserta KFT 2021, Ida mengingatkan pandemi Covid-19 hingga saat
ini belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19," ucapnya.
Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021 yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI,
KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, K-SPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN,
KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI dan PT BSI.
Sementara itu, Dirjen PHI Jamsos Indah Anggoro Putri selaku Steering Committee KFT 2021
mengatakan, KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid dan kompak serta
produktif.
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Sebagai bentuk apresiasi untuk para pemenang, juara I KFT 2021 akan menerima hadiah Rp 40
juta dan juara II mengantongi Rp 25 juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp 15
juta. "Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk Top Scorer
dan seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp 500 ribu," kata Putri.
Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Kemnaker Estiarty Haryani,
Kabarenbang Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai, dan Presiden KSBSI Elly
Rosita Silaban.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa
sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk bersinergi dan bersama-sama memulai dan
berinovasi kembali untuk membangun Indonesia bangkit kembali dari dampak pandemi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah,
pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bersatu menyelesaikan segala tantangan
ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga
niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi
nasional diawali dengan semangat kita mau bersama bergandengan tangan menyelesaikan
ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini,
sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam forum-forum di luar arena futsal ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta
KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu panitia KFT akan
menyediakan hadiah uang tunai Rp2juta untuk Top Scorer dan seluruh tim akan mendapatkan
uang main sebesar Rp500 ribu

Ringkasan
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi COVID-19, serta
mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).
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MENAKER IDA: PERSELISIHAN PEKERJA-PENGUSAHA BISA DISELESAIKAN DI
LAPANGAN FUTSAL
Dalam upaya menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi COVID-19, serta
mempererat silaturrahim antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021.
Pembukaan KFT 2021, yang diikuti oleh 19 tim futsal ditandai dengan kick off (tendangan bola
pertama) oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan,
Minggu (13/6/2021).
"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportifitas serta dapat menjadi wadah untuk
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia
bangkit kembali dari dampak pandemi," ujar Menaker Ida.
Menurut Ida, KFT 2021 yang diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin,
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dan Media Massa ini, merupakan turnamen futsal kali
pertama yang digelar Kemnaker, setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja
Indonesia (Lipesia).
Melalui KFT 2021 ini, Menaker Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan
lingkup lebih luas lagi sehingga spirit kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabatsahabat SP/SB maupun para pengusaha dan pemerintah.
"KFT ini sebagai wujud tekad kita pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama
bersatu menyelesaikan segala tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini dan ke
depan. Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan
sama-sama recover together," ujar Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan antara pengusaha dan temanteman pekerja serta pemerintah tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja. Tetapi persoalan
ketenagakerjaan juga bisa diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya recover together.
"Di sinilah kita bisa memulihkan ekonomi nasional diawali dengan semangat kita mau bersama
bergandengan tangan menyelesaikan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat pandemi
COVID-19 ini. Di lapangan futsal ini, sportifitas sangat dibutuhkan dan akan kita bawa dalam
forum-forum di luar arena futsal ini," katanya.
Kepada tim peserta KFT 2021, Ida Fauziyah mengingatkan pandemi COVID-19, hingga saat ini
belum usai. "Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi
protokol kesehatan COVID-19," kata Menaker Ida. Ke-19 tim peserta yang mengikuti KFT 2021
yakni Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, KSPRNI, KPBI, (K) SBSI, Apindo, GSBI, K-SPBUMN, KSPSI 1973, K-SPN, K-SPSI AGN, Trans7, K-SN, KSBSI, K-KASBI, KSPI YRS, K-Sarbumusi, PT BNI
dan PT BSI.
Sementara Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri, selaku Steering Commiittee KFT 2021,
mengatakan KFT 2021 merupakan rangkaian kegiatan May Day 2021 bertajuk recover together
ini bertujuan hubungan stakeholder ketenagakerjaan ke depan, semakin solid dan kompak serta
produktif.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan, juara I KFT 2021, akan menerima hadiah Rp40 juta
dan juara II mengantongi Rp25juta. Sedangkan juara III berhak membawa hadiah Rp15juta.
"Selain itu panitia KFT akan menyediakan hadiah uang tunai Rp2juta untuk Top Scorer dan
seluruh tim akan mendapatkan uang main sebesar Rp500 ribu," kata Dirjen Putri.
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Pembukaan KFT 2021 dihadiri oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Dirjen Binapenta Suhartono, Irjen Estiarty Haryani, Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono, Ketua KSPSI Yorrys Raweyai dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
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neutral - Lukman Nurman (Wakil Bupati Majene) Kenapa di Jepang? Karena mereka memiliki
inovasi dan spirit yang sangat tinggi sangat jauh dibanding yang lain. Jepang juga negara yang
masuk 5 besar negara maju di dunia dan dikenal memiliki etos kerja dan dispilin yang tinggi
neutral - Caswiyono Rusdi Cakrawangsa (Staf Khusus Kemenaker) Pemagangan di Jepang berarti
mempersiapkan para generasi muda yang produktif untuk siap dalam setiap tantangan ke depan
neutral - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemnaker) Para calon
peserta magang hanya dibebankan uang pembiayaan dan akomodasi saat berangkat ke Jakarta.
Selebihnya menjadi tanggungan Kemnaker dan pihak Jepang hingga pemberangkatan
positive - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemnaker) Jika 4 sampai
5 tahun diganjar 800 yen atau Rp 130 juta, tenaga kerja kita bisa pulang dengan sejahtera yang
mampu menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten
neutral - Tamura Hidetaka (Perwakilan IMM Jepang) Syarat diterima magang harus lulus praktek
teori pekerjaan sebelum tahun kedua, tidak boleh keluar perusahaan kecuali dari pihak
perusahaan tersebut yang bermasalah. Pihak perusahaan mempersiapkan fasilitas penginapan
dan pengajar magang

Ringkasan
Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar sosialisasi
program pemagangan kerja sama Kementerian Tenaga Kerja dan International Manpower
Development Organization Japan, Sabtu (12/6/2021). Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan
informasi ke pihak terkait adanya peluang magang bagi calon tenaga kerja usia produktif 19-26
tahun ke Jepang.

80

KEMNAKER BUKA KESEMPATAN MAGANG DI JEPANG, UANG SAKU HINGGA RP 10
JUTA SEBULAN
Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar sosialisasi
program pemagangan kerja sama Kementerian Tenaga Kerja dan International Manpower
Development Organization Japan, Sabtu (12/6/2021). Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan
informasi ke pihak terkait adanya peluang magang bagi calon tenaga kerja usia produktif 19-26
tahun ke Jepang.
Bupati Majene, Lukman Nurman, mengatakan, program pemagangan ke Jepang tersebut
merupakan kesempatan yang baik. Menurutnya, meskipun tingkat pengangguran di Majene
mengalami penurunan setiap tahun, namun program pemagangan di Jepang menjadi solusi
menciptakan tenaga kerja siap pakai dan diharapkan bisa mengadopsi etos kerja di Jepang.
"Kenapa di Jepang? Karena mereka memiliki inovasi dan spirit yang sangat tinggi sangat jauh
dibanding yang lain. Jepang juga negara yang masuk 5 besar negara maju di dunia dan dikenal
memiliki etos kerja dan dispilin yang tinggi," ujarnya. Lukman berharap melalui program magang
di Jepang, budaya disiplin bisa dibawa ke Majene serta mampu menciptakan dunia usaha yang
terbaik.
Pada kesempatan itu, Staf Khusus Kemenaker Caswiyono Rusdi Cakrawangsa menyampaikan
tiga hal yang harus diantisipasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Di antaranya
bonus demografi pada 2030 mendatang yang mana diprediksi terjadi ledakan jumlah anak muda
usia kerja sekitar 2,9 juta jiwa yang harus terjamin dalam dunia kerja.
Selanjutnya revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan sebagian pekerjaan manusia digantikan
teknologi serta masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada 24 juta tenaga kerja di Indonesia
seperti PHK, pengurangan jam kerja, hingga dirumahkan.
"Pemagangan di Jepang berarti mempersiapkan para generasi muda yang produktif untuk siap
dalam setiap tantangan ke depan," tuturnya.
Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemnaker, Muhammad Ali Hapsah, menjelaskan dua
tahapan untuk program pemagangan di Jepang. Di antaranya persiapan daerah sebelum
diberangkatkan serta proses tes atau seleksi yang harus diikuti setiap calon peserta magang.
"Para calon peserta magang hanya dibebankan uang pembiayaan dan akomodasi saat berangkat
ke Jakarta. Selebihnya menjadi tanggungan Kemnaker dan pihak Jepang hingga
pemberangkatan," jelas Ali Hapsah.
Selain itu, peserta magang akan diberikan uang saku selama satu bulan berkisar Rp 10 juta. Jika
peserta magang bekerja selama 3 tahun maka tunjangan usaha mandiri yang diberikan
perusahaan di Jepang sebanyak 600 yen atau Rp 80 juta.
"Jika 4 sampai 5 tahun diganjar 800 yen atau Rp 130 juta, tenaga kerja kita bisa pulang dengan
sejahtera yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten," paparnya.
Perwakilan IMM Jepang, Tamura Hidetaka, menyebutkan dari tahun 1993 hingga 2020 sebanyak
60 ribu peserta magang telah difasilitasi. Untuk perusahaan yang menerima pemagangan dari
luar negeri sebanyak 1.729 yang bergerak dalam bidang produksi dan konstruksi.
"Syarat diterima magang harus lulus praktek teori pekerjaan sebelum tahun kedua, tidak boleh
keluar perusahaan kecuali dari pihak perusahaan tersebut yang bermasalah. Pihak perusahaan
mempersiapkan fasilitas penginapan dan pengajar magang," pungkas Tamura.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi
ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelima, melakukan supervisi atau pemeriksaan
ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak. Dan keenam, melakukan sosialisasi informasi
norma kerja anak kepada stakeholder
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen pemerintah menekan
jumlah dan menghilangkan sepenuhnya pekerja anak di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir,
pemerintah tercatat telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan
terburuk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sudah ada 143.456 pekerja anak yang
ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun selama 2008 hingga 2020. Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa langkah ini akan terus dilanjutkan.

SETOP PEKERJA ANAK, MENAKER SIAPKAN TUJUH CARA
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen
pemerintah menekan jumlah dan menghilangkan sepenuhnya pekerja anak di Indonesia. Dalam
satu dekade terakhir, pemerintah tercatat telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai
jenis pekerjaan terburuk.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sudah ada 143.456 pekerja anak yang ditarik dari
sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun selama 2008 hingga 2020. Menteri Tenaga
Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa langkah ini akan terus dilanjutkan.
Sebagai wujud komitmen dalam menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi
Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah memasukkan substansi teknis yang ada
dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ujar Ida di acara Organisasi Buruh
Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, dalam siaran
pers Sekretariat Kabinet, Ahad (13/6).
Dalam upaya menghapus pekerja anak ini, pemerintah pun menyiapkan tujuh langkah. Pertama,
meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan kelompok rentan, agar
peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya.
"Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tembakau," kata menaker.
Kedua, koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan menggunakan
berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan
(putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan
pemagangan pada lapangan pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. "Kelima, melakukan supervisi atau pemeriksaan ke
perusahaan yang diduga mempekerjakan anak. Dan keenam, melakukan sosialisasi informasi
norma kerja anak kepada stakeholder," kata Ida.
Terakhir, Ida menambahkan, pemerintah juga mencanangkan zona bebas pekerja anak di
Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Menaker mengakui,
saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh,
terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk," katanya.
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Ringkasan
BP2MI menemukan pelanggaran yang dilakukan pihak pengelola BLK PT Central Karya Semesta
(CKS) usai melihat langsung lokasi serta melakukan dialog dengan calon ekerja migran Indonesia
(CPMI) baik di.rumah sakit maupun BLK. "Diantaranya kekerasan verbal yang menimpa CPMI,
pernah terjadi perlakukan tidak senonoh seperti CPMI menggenakan celana pendek dimana
celana tersebut diturunkan hingga lutut dan itu dilihat oleh CPMI lainnya, selain itu ada
penahanan handphone dimana handphone bisa digunakan mulai pukul 5 sore sampai 22 .00 bisa
dibayangkan kalau ada kabar duka mereka terputus komunikasi," ujar Benny Ramadhani, Ketua
BP2MI pada Kontributor Elshinta, El- Aris, Sabtu (12 /6) usai melakukan sidak di BLK PT Central
Karya Semesta.

BP2MI BAKAL CABUT IZIN PT CKS PASCA KABURNYA 5 CPMI KARENA SIKSAAN
DAN TEKANAN
BP2MI menemukan pelanggaran yang dilakukan pihak pengelola BLK PT Central Karya Semesta
(CKS) usai melihat langsung lokasi serta melakukan dialog dengan calon ekerja migran Indonesia
(CPMI) baik di.rumah sakit maupun BLK.
"Diantaranya kekerasan verbal yang menimpa CPMI, pernah terjadi perlakukan tidak senonoh
seperti CPMI menggenakan celana pendek dimana celana tersebut diturunkan hingga lutut dan
itu dilihat oleh CPMI lainnya, selain itu ada penahanan handphone dimana handphone bisa
digunakan mulai pukul 5 sore sampai 22 .00 bisa dibayangkan kalau ada kabar duka mereka
terputus komunikasi," ujar Benny Ramadhani, Ketua BP2MI pada Kontributor Elshinta, El- Aris,
Sabtu (12 /6) usai melakukan sidak di BLK PT Central Karya Semesta.
Selain itu CPMI yang sudah mendapatkan job seharusnya diikat dengan perjanjian penempatan
kecuali dengan perjanjian kerja. "Harusnya secara fisik mereka mendapat namun tadi dari
keterangan mereka tidak mendapat apa-apa," imbuhnya.
Terkait nasib 3 orang CPMI yang dirawat BP2MI menjamin semua pembiayaan hingga sembuh
merupakan tanggung jawab negara. "Itulah salah satu bentuk negara hadir," tegasnya.
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Ditanya soal tindaklanjut dari hasil sidak BP2MI terkait temuan-temuan di lapangan, Benny
memberikan lampu hijau terkait pencabutan ijin BLK yang bersangkutan dicabut.
"Apalagi ditemukan pelanggaran berat dimana para CPMI yang mestinya belajar di BLK, makanminum ditanggung namun kenyataannya justru CPMI bekerja ini termasuk pelanggaran berat,
belum lagi soal pemotongan gaji lebih Rp4.100 .000 dari setiap gaji misalnya PMI yang bekerja
di Singapura dengan gaji Rp5,5 juta maka dipotong Rp.4.100.000 x 8 jadi para PMI hanya
mendapat gaji Rp1,4 juta apa cukup ini jelas di luar ketentuan," jelasnya.
Tentu saja dengan dicabut maka tidak boleh ada kegiatan atau penampungan dan BP2MI telah
menyiapkan beberapa strategis termasuk memindahkan 120 orang CPMI ke BLK lainya sebelum
ditempatkan.
"Kita sangat mengapresiasi upaya cepat pihak kepolisian Polresta Malang Kota yang bertindak
sangat cepat dan profesional merespon kasus yang ada dengan meningkatkan status penyidikan
ke penyelidikan tentu saja BP2MI akan mensupport pihak kepolisian," tandasnya.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi dalam menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Dalam menghadapi
proses transformasi ketenagakerjaan di era revolusi industri ini, Kemnaker melakukan kajian
labour market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai
dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.

STRATEGI MENAKER HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA
INDUSTRI 4.0
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi dalam menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan.
Dalam menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan di era revolusi industri ini, Kemnaker
melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan
vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan, akan ada 97 juta
pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang di
dunia.
Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
“Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi makin meningkat dan membuat pekerjaan
menjadi sangat fleksibel baik secara waktu ataupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus
dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat
transformasi ketenagakerjaan ke arah revolusi industri 4.0," kata Menaker Ida Fauziyah, Minggu
(13/6).
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Oleh karena itu, kata Menaker Ida, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin
utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills
yang memadai.
Selain itu, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan
dunia usaha ke depannya.
Menurutnya, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti
kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi
pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills.
Kemudian perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online,
penggunaan metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama
pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemnaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk memperluas jangkauan
pelatihan vokasi.
"Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilakukan untuk
menjadikan BLK pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja berdaya saing
global," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation atau transformasi
pekerjaan dan terakhir, society transformation atau transformasi sosial.
"Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan
kompetensi tenaga kerja; regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap
peningkatan kompetensi; dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat," ungkap Anwar.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di
Indonesia," kata Menaker saat menyampaikan pidato kunci pada "End Child labour virtual race
2021
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan ini dilakukan di antaranya melalui
supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah berkomitmen
untuk menghapus pekerja anak di berbagai sektor pekerjaan. Menaker mengungkapkan,
pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak
2008. Selama periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari
sekitar 1,5 juta pekerja anak, yang berumur 10-17 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi
Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019.

MENAKER: PEMERINTAH BERKOMITMEN HAPUS PEKERJA ANAK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah berkomitmen
untuk menghapus pekerja anak di berbagai sektor pekerjaan.
Menaker mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai
jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Selama periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja
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anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak, yang berumur 10-17 tahun berdasarkan
data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun
2019.
Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (13/6/2021), sebagai wujud komitmen besar
untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Menaker saat menyampaikan pidato
kunci pada "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan Organisasi Buruh
Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day
Against Labour 2021, secara virtual dari Jakarta.
Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan pemerintah pada tahun
2021 adalah, pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan
pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam
pekerjaan berbahaya. "Kebijakan ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan
kelapa sawit dan perkebunan tembakau," jelasnya.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujarnya.
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dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar
untuk menghapus pekerja anak. Pemerintah menyiapkan strategi mengurangi pekerja anak di
Tanah Air. Menaker menerangkan bahwa pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak
dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.

MENAKER KOMITMEN HAPUS PEKERJA ANAK, INI STRATEGINYA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar
untuk menghapus pekerja anak. Pemerintah menyiapkan strategi mengurangi pekerja anak di
Tanah Air. Menaker menerangkan bahwa pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak
dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, terdapat 1,5 juta pekerja anak di Indonesia
berumur 10 - 17 tahun. Dari angka itu, 143.456 di antaranya telah terlepas dari upaya eksploitasi
tersebut.
Pemerintah kata dia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja dengan UU No 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO.
Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut
dalam UU/13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
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"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," katanya dikutip laman Setkab, Minggu
(13/6/2021).
Lebih lanjut kata Ida Fauziyah, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya konkret untuk
menumpas pekerja anak pada tahun. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya.
Langkah ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tembakau. Kedua, upaya koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan yakni putus sekolah dan
keluarga miskin dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga
miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk
menjadi pekerja anak.
Kelima, supervisi atau pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak. Keenam,
melakukan sosialisasi atau penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Terakhir, pencanangan zona bebas pekerja anak di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Barat. Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang
belum memperoleh hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga
prasejahtera.
Menurutnya, selama ini ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan
keluarga anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan bahkan mengganggu tumbuh
kembang anak.
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami akan mengoptimalkan mekanisme
wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) setiap tahun
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Progres sampai saat ini,
komunikasi, kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah sudah kami lakukan. Bagaimana kita
mengawalnya, karena tentu saja di setiap daerah, prioritas berbeda-beda dan kita pastikan
pemda setempat punya prioritas untuk itu
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Target coverage
kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta pekerja terlindungi program Jamsostek

Ringkasan
Pemerintah mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek). Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengatakan, langkah yang akan dilakukan adalah dengan mendorong program perluasan
cakupan kepesertaan yang dilakukan dengan diberikannya manfaat beasiswa sebagaimana
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2021.

PEMERINTAH DORONG OPTIMALISASI KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Pemerintah mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek). Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengatakan, langkah yang akan dilakukan adalah dengan mendorong program perluasan
cakupan kepesertaan yang dilakukan dengan diberikannya manfaat beasiswa sebagaimana
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2021.
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Dengan demikian, diharapkan pekerja menyadari pentingnya program Jamsostek dan akan
meningkatkan kepesertaan, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah.
Pemerintah juga mewacanakan program jangka panjang bagi pekerja bukan penerima upah
dengan program Jaminan Pensiun yang saat ini sedang dibahas di RUU Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Anwar menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan pengawasan dan
pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program
Jamsostek.
"Kami akan mengoptimalkan mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) setiap
tahun," kata Anwar kepada Kontan.co.id, Jumat (11/6).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah
menginstruksikan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di setiap wilayah untuk berkoordinasi
dengan kepala daerah terkait optimalisasi tersebut. Potensi optimalisasi di antaranya berasal dari
kepesertaan non ASN, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lainnya.
"Progres sampai saat ini, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah sudah kami
lakukan. Bagaimana kita mengawalnya, karena tentu saja di setiap daerah, prioritas berbedabeda dan kita pastikan pemda setempat punya prioritas untuk itu," ujar Anggoro.
BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seperti Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Menteri Dalam Negeri. Hal itu
untuk memastikan pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik.
Anggoro berharap adanya Inpres dan kerjasama seluruh stakeholder terkait dapat mendorong
penetrasi kepesertaan lebih cepat lagi. Terlebih Inpres 2/2021 diberikan kepada 24
kementerian/lembaga, 34 gubernur, 98 walikota dan 416 bupati.
"Target coverage kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta pekerja terlindungi program
Jamsostek," tutur Anggoro.
Lebih lanjut, Anggoro mengatakan, saat ini terdapat 28 juta tenaga kerja aktif dalam kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini pihaknya menargetkan tambahan 9 juta tenaga kerja aktif.
BPJS Ketenagakerjaan menyasar target pada sejumlah sektor. Fokus sektor untuk penerima
upah diantaranya UMKM, koperasi, e-coomerce, perkebunan, non ASN, dan debitur perbankan.
Sedangkan, fokus sektor bukan penerima upah diantaranya petani, peserta vokasi, nelayan,
transportasi online dan Bumdes.
Selain itu, penambahan tenaga kerja aktif diantaranya menargetkan pekerja sektor jasa
konstruksi dan pekerja migran.
"Target kami tahun ini (2021) ada 37 juta pekerja aktif,".
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT. CKS

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan investigasi terkait lima calon pekerja migran
Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta
(CKS). BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu (11-12/6/2021) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS
terhadap 5 CPMI, sehingga membuatnya nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.

PERBUATAN TAK MANUSIAWI! 5 CALON PEKERJA MIGRAN YANG KABUR CUMA
DIKASIH MAKAN KOLAK 3 SENDOK
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan investigasi terkait lima calon pekerja migran Indonesia
(CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS).
BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
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Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu (11-12/6/2021) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS
terhadap 5 CPMI, sehingga membuatnya nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono di Jakarta, MInggu (13/6/2021).
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu, seperti hukuman bullying
terhadap CPMI. CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga dan aturan makan
sehari-hari yang tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari
hanya diberi kolak 3 sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak.
Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT. CKS," ucapnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi
ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Stop pekerja anak, mari dukung upaya
pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintah terus berupaya
menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia. Ia mengungkap, pihaknya telah melakukan
penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Tercatat, selama
2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari total 1,5 juta pekerja anak
berumur 10 tahun-17 tahun.

MARAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA, INI STRATEGI KEMENAKER UNTUK
MENGATASINYA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintah terus berupaya
menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia. Ia mengungkap, pihaknya telah melakukan
penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.
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Tercatat, selama 2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari total 1,5 juta
pekerja anak berumur 10 tahun-17 tahun.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Ida melalui siaran pers yang dilansir
dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (12/6/2021).
Selain itu, lanjut Ida, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO (International Labour
Organization) Nomor 138 tentang usia minimum yang diperbolehkan bekerja melalui Undangundang Nomor 20 Tahun 1999. Substansi teknis yang ada dalam konvensi tersebut juga
dituangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.
Ida mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya untuk menekan angka pekerja anak
pada tahun 2021 ini.
Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok
rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan
berbahaya.
"Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tembakau," ujar Ida.
Kedua, melakukan koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Selanjutnya, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan
anak. Kemudian, melakukan sosialisasi tentang norma kerja anak kepada para stakeholder.
Langkah terakhir yakni pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatra Utara,
Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat anak yang belum mendapat hak mereka
secara penuh, terutama yang terlahir dari keluarga miskin.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," kata Ida.
Ida pun mengajak semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pekerja
anak di Tanah Air.
"Stop pekerja anak, mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," katanya.
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Layanan
Sentimen
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Positif
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi
ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Stop pekerja anak, mari dukung upaya
pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintah terus berupaya
menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia. Ia mengungkap, pihaknya telah melakukan
penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.

MARAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA, INI LANGKAH KEMENAKER MENGATASINYA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintah terus berupaya
menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia.
Ia mengungkap, pihaknya telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan
terburuk sejak 2008.
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Tercatat, selama 2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari total 1,5 juta
pekerja anak berumur 10-17 tahun.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Ida melalui siaran pers yang dilansir
dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (12/6/2021).
Selain itu, lanjut Ida, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO (International Labour
Organization) Nomor 138 tentang usia minimum yang diperbolehkan bekerja melalui Undangundang Nomor 20 Tahun 1999.
Substansi teknis yang ada dalam konvensi tersebut juga dituangkan dalam UU Nomor 13 Tahun
2020 tentang Ketenagakerjaan. Ida mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya
untuk menekan angka pekerja anak pada tahun 2021 ini.
Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok
rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan
berbahaya.
"Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tembakau," ujar Ida.
Kedua, melakukan koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Selanjutnya, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan
anak. Kemudian, melakukan sosialisasi tentang norma kerja anak kepada para stakeholder .
Langkah terakhir yakni pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatra Utara,
Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat anak yang belum mendapat hak mereka
secara penuh, terutama yang terlahir dari keluarga miskin.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," kata Ida.
Ida pun mengajak semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pekerja
anak di Tanah Air.
"Stop pekerja anak, mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," katanya.
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Narasumber
positive - Enrico Hugo (CEO dan Co-founder Cause Indonesia) Proses aktivasi bagi peserta untuk
menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui sejumlah aplikasi dimulai pada 21 Juni
hingga 4 Juli 2021
positive - Michiko Miyamoto (Direktur ILO untuk Indonesia) Tidak ada tempat bagi pekerja anak
dalam masyarakat
neutral - Michiko Miyamoto (Direktur ILO untuk Indonesia) Ini merampas masa depan anak-anak
dan menempatkan keluarga mereka dalam kemiskinan. ILO telah berupaya menghapus pekerja
anak sepanjang 100 tahun sejarah berdirinya dan Tahun Internasional ini menjadi peluang bagi
semua pihak untuk semakin meningkatkan upaya mencapai sasaran 8,7 dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan melalui aksi nyata penghapusan pekerja anak untuk selamanya

Ringkasan
Sebanyak 5.000 pelari dan peseda di seluruh Indonesia meramaikan lomba lari virtual bertajuk
End Child Labour: Virtual Race 2021 . Ajang ini digelar oleh Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan
Cause Indonesia. Enrico Hugo, CEO dan Co-founder Cause Indonesia mengatakan ajang ini
mengajak masyarakat aktif berolahraga sekaligus mendukung gerakan sosial menghapus pekerja
anak. Event ini menandai peringatan Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak 2021 dan
Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.

5.000 PELARI DAN PESEPEDA RAMAIKAN VIRTUAL RACE 2021
Sebanyak 5.000 pelari dan peseda di seluruh Indonesia meramaikan lomba lari virtual bertajuk
End Child Labour: Virtual Race 2021 . Ajang ini digelar oleh Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan
Cause Indonesia. Enrico Hugo, CEO dan Co-founder Cause Indonesia mengatakan ajang ini
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mengajak masyarakat aktif berolahraga sekaligus mendukung gerakan sosial menghapus pekerja
anak.
Event ini menandai peringatan Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak 2021 dan Hari
Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.
Para peserta diharapkan untuk menyelesaikan masing-masing 12,6 dan 25 kilometer dalam
waktu dua minggu dengan menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui sejumlah
aplikasi.
"Proses aktivasi bagi peserta untuk menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui
sejumlah aplikasi dimulai pada 21 Juni hingga 4 Juli 2021," kata Enrico dalam keterangannya
pada Minggu (13/6/2021).
Dengan format penyelenggaraan secara virtual membuat masyarakat dapat leluasa mengikuti
event ini di manapun dan kapanpun. Jadi di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat dapat tetap
aktif dengan di saat yang sama mendukung gerakan sosial untuk menghapuskan pekerja anak
dan memastikan hak pendidikan bagi semua anak.
Dijelaskannya, virtual race ini berlangsung selama satu bulan mulai 12 Juni hingga 12 Juli dan
ditargetkan diikuti lebih dari 5.000 pelari dan pesepeda di seluruh Indonesia.
Periode pendaftaran peserta dimulai pada hari ini Sabtu, 12 Juni hingga 4 Juli 2021 mendatang.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri ke situs https://bit.ly/endchildlabour2021 yang disiapkan
panitia agar bisa berpartisipasi di ajang ini.
Kegiatan ini digelar dengan misi mulia untuk akhiri pekerja anak. Maklum, ini menjadi salah satu
persoalan dunia yang tak kunjung tuntas. Dalam catatan organisasi buruh dunia (ILO) saat ini
ada 160 juta pekerja anak di seluruh dunia.
Kegiatan olahraga yang mengusung pesan moral penghapusan pekerja anak di Indonesia dan
dunia ini resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah secara virtual pada Sabtu
(12/6/2021). Turut hadir Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto dan Enrico Hugo, CEO
dan Co-founder Cause Indonesia.
Acara ini juga menandai dimulainya End Child Labour Virtual Race2021 yang mengusung tema:
Bertindak Sekarang, Hapus Pekerja Anak.
Dalam sambutannya Menaker Ida Fauziyah menegaskan pemerintah berkomitmen dan
mendukung penuh kampanye penghapusan pekerja anak.
"Tidak ada tempat bagi pekerja anak dalam masyarakat," ujar Direktur ILO untuk Indonesia,
Michiko Miyamoto.
"Ini merampas masa depan anak-anak dan menempatkan keluarga mereka dalam kemiskinan.
ILO telah berupaya menghapus pekerja anak sepanjang 100 tahun sejarah berdirinya dan Tahun
Internasional ini menjadi peluang bagi semua pihak untuk semakin meningkatkan upaya
mencapai sasaran 8,7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui aksi nyata penghapusan
pekerja anak untuk selamanya," tutup dia.
Foto : Sumber: BeritaSatu.com.
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negative - Sutiaji (Wali Kota Malang) Dari kedua-duanya itu legal, bahwa anak yang ada di sini
tidak tiba-tiba, mulai awal kebutuhan
neutral - Sutiaji (Wali Kota Malang) Tidak hanya tanya ke GM dan , tapi saya klarifikasi ke anakanak. Tidak percaya begitu saja, saya lihat fasilitas, benar ada di sana ada pengajaran, saya lihat
memang iya ada
positive - Sutiaji (Wali Kota Malang) Informasi yang bisa di dan sudah masuk ranah kepolisian
adalah karena provokasi, itu dilihat dari jejak digital PMI
positive - Sutiaji (Wali Kota Malang) Jangan memberikan konotasi yang jelek terhadap kegiatankegiatan semacam ini karena sesungguhnya di sini membantu masyarakat yang kepingin kerja
di luar. Dan ini adalah pejuang-pejuang devisa negara juga
positive - Erik Setyo Santoso (Sekda Kota Malang) Seperti yang teman-teman lihat, sekarang ini
sedang berlangsung ada dari pengawas ketenagakerjaan dan penyidik ketenagakerjaan yang
sedang melalukan proses periksanya, dari provinsi, dan pusat
negative - Imelda (General Manager PT Citra Karya Sejati (CKS)) Saya ada bukti otentik. itu
dalam bentuk dan dari yang mengajak. Bahkan nomor telepon orang tersebut. Nah temuantemuan ini sudah saya berikan pihak berwajib untuk ditindaklanjuti

Ringkasan
Menyusul kasus lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sempat ramai dibicarakan
lantaran hendak kabur, Wali Kota Malang Sutiaji langsung melakukan sidak ke Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Citra Karya Sejati (CKS), Sabtu (12/6/2021).
Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, Camat Kedungkandang
Prayitno dan Kabag Humas Donny Sandito, Sutiaji meninjau langsung dari dekat aktivitas di
dalam gedung yang terletak di Jalan Rajasa, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
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WALI KOTA MALANG SUTIAJI LAKUKAN SIDAK KE PT CKS
Menyusul kasus lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sempat ramai dibicarakan
lantaran hendak kabur, Wali Kota Malang Sutiaji langsung melakukan sidak ke Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Citra Karya Sejati (CKS), Sabtu (12/6/2021).
Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, Camat Kedungkandang
Prayitno dan Kabag Humas Donny Sandito, Sutiaji meninjau langsung dari dekat aktivitas di
dalam gedung yang terletak di Jalan Rajasa, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Dalam sidak ini, Sutiaji juga melakukan pengecekan pada legalitas, SOP dan kontrak PMI
(Pekerja Migran Indonesia) yang ada. Hasilnya, diketahui terdapat dua legalitas yaitu sebagai
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
"Dari kedua-duanya itu legal, bahwa anak yang ada di sini tidak tiba-tiba, mulai awal kebutuhan"
ujar Suriaji Tak hanya ke jajaran manajemen, pihaknya juga sempat meminta klarifikasi kepada
calon PMI di lokasi.
"Tidak hanya tanya ke GM dan , tapi saya klarifikasi ke anak-anak. Tidak percaya begitu saja,
saya lihat fasilitas, benar ada di sana ada pengajaran, saya lihat memang iya ada," imbuhnya.
Selanjutnya, masih kata Sutiaji, terkait kasus yang terjadi tersebut masih terus didalami oleh
pihak kepolisian.
"Informasi yang bisa di dan sudah masuk ranah kepolisian adalah karena provokasi, itu dilihat
dari jejak digital PMI," tambah dia.
Ke depan ia mengimbau agar masyarakat tidak memberikan konotasi yang buruk terhadap
perusahaan serupa.
"Jangan memberikan konotasi yang jelek terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini karena
sesungguhnya di sini membantu masyarakat yang kepingin kerja di luar. Dan ini adalah pejuangpejuang devisa negara juga," tukas Sutiaji.
Sementara itu, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso menambahkan informasi terkait
ketenagakerjaan.
"Seperti yang teman-teman lihat, sekarang ini sedang berlangsung ada dari pengawas
ketenagakerjaan dan penyidik ketenagakerjaan yang sedang melalukan proses periksanya, dari
provinsi, dan pusat," katanya.
Pun, General Manager PT CKS, Imelda juga menjelaskan bahwa kelima calon PMI yang kabur
tersebut terindikasi diprovokasi.
"Saya ada bukti otentik. itu dalam bentuk dan dari yang mengajak. Bahkan nomor telepon orang
tersebut. Nah temuan-temuan ini sudah saya berikan pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,"
tandasnya..
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neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
negative - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker)
Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui tiga orang yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Mengejutkan sekali temuan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terhadap lima calon p ekerja migran yang nekat kabur dari lantai empat Balai Latihan
Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS) di Bumiayu, Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur. Investigasi yang dilangsungkan selama selama dua hari itu, Jumat-Sabtu
(11-12/6/2021), menemukan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS.

INVESTIGASI KABURNYA 5 CALON PEKERJA MIGRAN, KEMNAKER: SETIAP HARI
MEREKA HANYA DIBERI MAKAN KOLAK TIGA SENDOK
Mengejutkan sekali temuan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terhadap lima calon p ekerja migran yang nekat kabur dari lantai empat Balai Latihan
Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS) di Bumiayu, Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur.
Investigasi yang dilangsungkan selama selama dua hari itu, Jumat-Sabtu (11-12/6/2021),
menemukan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS.
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Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu, seperti hukuman bullying,
tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga, dan aturan makan sehari-hari yang tidak
sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali. Pagi hari hanya diberi kolak tiga
sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak.
Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya akan mengambil
tindakan tegas kepada mereka yang bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di
bawah naungan PT Cipta Karya Sejati (PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK serta Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya lima CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk
penerapan protokol kesehatan.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui tiga orang yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
Sebelumnya diketahui, kaburnya lima calon pekerja migran ini menimbulkan Kehebohan di
masyarakat sekitar BLK. Pasalnya, mereka nekat kabur dengan cara melompat dari atap gedung
berketinggian 15 meter.
Akibatnya, tiga di antaranya mengalami patah tulang. Kelima buruh migran ini mengaku kabur
karena tidak tahan kerap disiksa video pengakuan mereka viral di medsos. (uka).
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Ringkasan
Sebanyak 197 Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Sabtu (12/6/2021) kemarin telah kembali
pulang ke daerah asal. Mereka masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada pada Rabu (9/6/2021)
dan telah menjalani karantina selama dua hari. Data dari pos pemulangan PMI di Asrama Haji
menyebutkan pemulangan mereka ke daerah asal dengan dijemput oleh pemerintah daerah
masing-masing.

USAI KARANTINA, SEBANYAK 197 PMI KEMBALI PULANG KE DAERAH ASAL
Sebanyak 197 Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Sabtu (12/6/2021) kemarin telah kembali
pulang ke daerah asal. Mereka masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada pada Rabu (9/6/2021)
dan telah menjalani karantina selama dua hari.
Data dari pos pemulangan PMI di Asrama Haji menyebutkan pemulangan mereka ke daerah asal
dengan dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing.
Dengan rincian sebagai berikut: Bangkalan sebanyak 14 orang, Banyuwangi 33 orang, dan Kab.
Blitar 2 orang. Dari Bojonegoro 2 orang, Gresik 2 orang dan 1 orang yang melakukan isolasi
mandiri di hotel, Jember 8 orang, Jombang 7 orang, Kab. Kediri 9 orang, Lamongan 17 orang,
Lumajang 7 orang, Kab. Madiun 5 orang, Magetan 4 orang, Kab. Malang 6 orang, Nganjuk 3
orang dan 1 orang isolasi mandiri di hotel, dan Pacitan 1 orang.Asrana Haji
Selanjutnya, dari Pamekasan 9 orang, Ponorogo 9 orang, Kab. Probolinggo 7 orang dan 5 orang
isolasi mandiri di hotel, Sampang 13 orang, Sidoarjo 3 orang isolasi mandiri di hotel, Sumenep
17 orang, Tuban 10 orang, Tulungagung 6 orang, Kota Surabaya 11 orang dan 14 orang isolasi
mandiri di hotel, dan Kota Malang 2 orang. (tok/*)
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan , manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari hanya diberi kolak 3 sendok,
kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen. Binapenta Kemnaker)
Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan investigasi terkait 5 CPMI yang kabur dari Balai
Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS), Malang. Investigasi yang
berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat (11/6/2021) hingga Sabtu (12/6/2021) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS
terhadap 5 CPMI.
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PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI BLKLN MALANG TERHADAP 5 CPMI, HUKUMAN
BULLYING HINGGA JATAH MAKAN DIBATASI
Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan investigasi terkait 5 CPMI yang kabur dari Balai
Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS), Malang.
Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat (11/6/2021) hingga Sabtu
(12/6/2021) ini menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak
BLKLN CKS terhadap 5 CPMI. Hal itu yang membuat para PMI tersebut nekat kabur dari lantai 4
tempat pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan , manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono pada Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu, seperti hukuman bullying
terhadap CPMI; CPMI tidak boleh ke luar dan dikunjungi oleh pihak keluarga; dan aturan makan
sehari-hari yang tidak sesuai.
"Sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari hanya diberi kolak 3 sendok,
kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak," sambungnya.
Dirjen Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, kami bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas
Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen. Binapenta Kemnaker, Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk
penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada 3 dari 5 CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut.
Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI yang lain belum dicari keberadaannya
untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
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Narasumber
neutral - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Kami
mengajak para pemuda di Kabupaten Majene untuk mengikuti program pemagangan di Jepang
neutral - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Selebihnya
menjadi tanggungan Kemenaker dan pihak Jepang hingga pemberangkatan. Selain itu uang saku
selama satu bulan berkisar Rp10 juta
positive - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Jika peserta
magang bekerja selama tiga tahun, maka tunjangan usaha mandiri yang diberikan perusahaan
di Jepang sebanyak 600 yen atau Rp80 Juta. Jika empat atau sampai lima tahun, diganjar 800
yen atau Rp 130 juta. Jadi, tenaga kerja kita bisa pulang dengan sejahtera, mampu
menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten
negative - Caswiyono Rusdi Cakrawangsa (Staf Khusus Kemenaker) Kemudian yang Ketiga, masa
pandemi COVID-19 yang berdampak pada 24 juta tenaga kerja di Indonesia seperti PHK,
dikurangi jam kerjanya hingga dirumahkan
positive - Tamura Hidetaka (None) Untuk perusahaan yang menerima pemagangan dari luar
negeri sebanyak 1.729, yang bergerak dalam bidang produksi 70 persen dan bidang konstruksi
25 persen
neutral - Tamura Hideteka (None) Syarat diterima magang harus lulus praktek dan teori
pekerjaan sebelum tahun kedua
neutral - Lukman (Bupati Majene) Kenapa di Jepang, karena mereka memiliki inovasi dan spirit
yang sangat tinggi, sangat jauh dibanding yang lain. Jepang juga negara yang masuk lima besar
negara maju di dunia dan dikenal memiliki etos kerja dan dispilin yang tinggi
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Ringkasan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengajak para pemuda di Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat untuk mengikuti program pemagangan di Jepang. Hal itu disampaikan Direktur
Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali Hapsah, pada sosialisasi program
pemagangan ke Jepang yang berlangsung di Kantor Bupati Majene, Sabtu.

KEMENAKER AJAK GENERASI MUDA MAJENE MAGANG DI JEPANG
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengajak para pemuda di Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat untuk mengikuti program pemagangan di Jepang. Hal itu disampaikan Direktur
Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali Hapsah, pada sosialisasi program
pemagangan ke Jepang yang berlangsung di Kantor Bupati Majene, Sabtu.
Sosialisasi program pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Majene tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian
Tenaga Kerja dengan International Manpower Development Organization Japan.
Sosialisasi ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan terkait peluang magang bagi calon tenaga kerja usia produktif 19-26 tahun yang
diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan peluang usaha
saat kembali ke Indonesia itu, diikuti para lurah/kepala desa dan camat se-Kabupaten Majene.
"Kami mengajak para pemuda di Kabupaten Majene untuk mengikuti program pemagangan di
Jepang," kata Muhammad Ali Hapsah.
Ia menyampaikan, terdapat dua tahap untuk program pemagangan di Jepang, yakni persiapan
daerah sebelum diberangkatkan dan proses tes atau seleksi yang harus diikuti setiap calon
peserta magang. Ia juga memberikan gambaran seperti apa yang akan didapatkan jika setiap
pemerintah desa mengirimkan beberapa saja anak mudanya untuk dimagangkan di Jepang. Para
calon peserta magang kata dia, hanya dibebankan uang pembiayaan dan akomodasi saat
berangkat ke Jakarta.
"Selebihnya menjadi tanggungan Kemenaker dan pihak Jepang hingga pemberangkatan. Selain
itu uang saku selama satu bulan berkisar Rp10 juta," ujarnya.
"Jika peserta magang bekerja selama tiga tahun, maka tunjangan usaha mandiri yang diberikan
perusahaan di Jepang sebanyak 600 yen atau Rp80 Juta. Jika empat atau sampai lima tahun,
diganjar 800 yen atau Rp 130 juta. Jadi, tenaga kerja kita bisa pulang dengan sejahtera, mampu
menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten," papar Muhammad Ali Hapsah.
Sementara, Staf Khusus Kemenaker Caswiyono Rusdi Cakrawangsa menyampaikan, ada tiga hal
yang harus diantisipasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama kata Caswiyono
Rusdi Cakrawangsa, bonus demografi pada 2030, dimana terjadi ledakan jumlah anak muda usia
kerja, yakni sekitar 2.9 juta jiwa yang harus terjamin dalam dunia kerja.
Kedua lanjutnya, revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan distrupsi suatu keadaan dimana
pekerjaan manusia yang akan terganti dengan teknologi. "Kemudian yang Ketiga, masa pandemi
COVID-19 yang berdampak pada 24 juta tenaga kerja di Indonesia seperti PHK, dikurangi jam
kerjanya hingga dirumahkan," terang Caswiyono Rusdi Cakrawangsa.
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Pemagangan di Jepang menurut dia, berarti mempersiapkan para generasi muda yang produktif
untuk siap dalam setiap tantangan ke depan. Sedangkan perwakilan IM Jepang Tamura Hidetaka
menyebutkan dari tahun 1993 sampai 2020, sebanyak 60 ribu peserta magang telah difasilitasi.
"Untuk perusahaan yang menerima pemagangan dari luar negeri sebanyak 1.729, yang bergerak
dalam bidang produksi 70 persen dan bidang konstruksi 25 persen," tuturnya. "Syarat diterima
magang harus lulus praktek dan teori pekerjaan sebelum tahun kedua," ujar Tamura Hideteka.
Selain itu kata Tamura Hideteka, pihak perusahaan harus mempersiapkan fasilitas penginapan
dan pengajar magang. Bupati Majene Lukman menilai, program pemagangan ke Jepang
merupakan kesempatan yang sangat baik. Bupati menyampaikan, walaupun tingkat
pengangguran d Kabupaten Majene setiap tahun mengalami penurunan, namun hal itu tidak
terlalu signifikan.
Sehingga kata Lukman, program pemagangan itu menjadi solusi untuk menciptakan tenaga kerja
siap pakai yang juga telah mengadopsi etos kerja dari Jepang. "Kenapa di Jepang, karena mereka
memiliki inovasi dan spirit yang sangat tinggi, sangat jauh dibanding yang lain. Jepang juga
negara yang masuk lima besar negara maju di dunia dan dikenal memiliki etos kerja dan dispilin
yang tinggi," kata LUkman.
Bupati berharap, dengan program tersebut budaya dispilin dari Jepang bisa dibawa ke Majene
dan serta mampu menciptakan dunia usaha yang terbaik.
Selain dihadiri Direktur Pelatihan dan Pemagangan, Direktur Lembaga Pelatihan dan Staf Khusus
Kemenaker serta perwakilan IM Jepang, kegiatan itu juga dihadiri Kepala BLK Makassar dan
Pangkep Sulawesi Selatan, Kepala Disnakertrans serta Kepala Bapeda Majene.
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Narasumber
neutral - Wapres Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Gus Iwan
positive - Wapres Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Untuk itu diperlukan konsep dan
langkah-lang-kah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi yang penting untuk
bisa bersaing dengan negara lain di era teknologi digital saat ini
neutral - Milea (Aktris) Di-lan
neutral - Hendri Satrio (Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina) Syarat-syaratnya,
yang pertama, akronim enggak boleh panjang-panjang. Pendek saja. Singkat
positive - Hendri Satrio (Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina) Syarat ketiga
adalah mengikuti tren yang ada saat itu sehingga bisa cepat viral
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Akronim 'Gus Iwan', misalnya, memang begitu diucapkan harus segera dijelaskan keterangannya
(sebagai bagus, rajin mengaji, dan usahawan) agar orang tidak mengiranya sebagai nama orang
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Karena kalau kita pakai celana itu sekaligus, dua kaki langsung masuk, pasti jatuh. Ini ada
logikanya
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
(Akronim) Ini syaratnya harus mampu langsung memberikan pemahaman kepada yang
membaca atau yang mendengar. Ini enggak gampang
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Ketika berbicara di lingkungan pesantren, penggunaan 'gus' itu masih nyam-bung, 'gus'-nya itu
dapet, karena istilah 'gus' memang dikenal. Cuma Iwan-nya itu yang tidak memberikan makna
apa-apa jika tidak dijelaskan kepanjangannya. Jadi, penjelasan dan sosialisasi perlu terus
dilakukan
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Jadi, kalau mau mengenalkan akronim, seperti 'Gus Iwan', harus ada sosialisasi terus-menerus
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neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Tetapi, istilah (Jas Merah) itu eksotis. Bung Karno itu pandai merangkai dan pandai menciptakan
kata. Demikian pula Dwikora, Trikora, dan lainnya
negative - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Ini tergantung, pertama, ketepatannya. Kedua, sosialisasinya. Nah, terkait sosialisasi ini, ketika
Bung Karno ngomong, kan, semua orang dengar
neutral - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Tetapi, ada beberapa wartawan yang tidak suka dengan akronim karena orang enggak pahampaham. Tapi (bagaimana) kalau itu suatu kebutuhan? Covid, misalnya, itu, kan, sebenarnya
akronim dari Coronavirus di-sease
negative - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Kuncitara itu saya ciptakan Maret 2020, setahun lalu, waktu pandemi muncul. Kita harus terkunci
atau locked, tetapi sementara. 'Sementara'-nya saya potong menjadi tara. (Kuncitara) Itu, kan,
akronim. Kuncitara itu dari kunci sementara
negative - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Akronim sulit dibendung karena orang memerlukan komunikasi yang ringkas. Bahkan, dalam
dunia bahasa populer, otw (on the way), btw (by the way) itu, kan, sebenarnya singkatan atau
akronim. Demikian pula mager atau malas gerak. Gabut atau gaji buta. Orang tidak peduli
kepanjangannya apa karena sudah menjadi entitas baru
positive - Ibnu Wahyudi (Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
Padahal, bokin, dalam konteks tahun 70-an, dalam konteks bahasa prokem Ali Topan, itu kan
(artinya) bini atau istri. Bokin adalah sebuah bahasa prokem, bini disisipkan ok jadi bokin. Seperti
sepatu (menjadi) sepokat, rumah (menjadi) rokum. Itu bahasa prokem yang ada unsur ok-nya

Ringkasan
Akronim kian sering digunakan pemerintah untuk menyampaikan pesan atau kebijakan tertentu
kepada publik. Lebih ringkas, dengan harapan mudah diserap publik. Namun, penggunaan
akronim belum tentu bisa efektif. Harus ada sejumlah syarat terpenuhi. Apa saja itu? Wakil
Presiden Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan mengenalkan istilah santri "Gus Iwan", yakni
santri yang bagus, pintar mengaji, dan usahawan. Akronim ini pun disampaikannya saat
memberikan sambutan pada acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta Peresmian
Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro, di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

GAYA AKRONIM DALAM PENYAMPAIAN PESAN
Akronim kian sering digunakan pemerintah untuk menyampaikan pesan atau kebijakan tertentu
kepada publik. Lebih ringkas, dengan harapan mudah diserap publik. Namun, penggunaan
akronim belum tentu bisa efektif. Harus ada sejumlah syarat terpenuhi. Apa saja itu?
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan mengenalkan istilah santri "Gus Iwan",
yakni santri yang bagus, pintar mengaji, dan usahawan. Akronim ini pun disampaikannya saat
memberikan sambutan pada acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta Peresmian
Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro, di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
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Melalui penyebutan "Gus Iwan", Wapres Amin menitipkan harapan agar pesantren jangan hanya
menjadi pusat pendidikan dan pusat dakwah. Pesantren juga mesti menjadi pusat pemberdayaan
masyarakat dengan melahirkan san-tri-santri yang bagus, pintar mengaji, dan usahawan.
Selain gampang diingat, akronim "Gus Iwan" juga memiliki tingkat kedekatan tinggi ketika
disampaikan di komunitas pesantren yang akrab mengenal sebutan "gus" tersebut. Bahkan, kata
gus telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata benda yang mengandung
arti nama julukan atau nama panggilan kepada laki-laki.
Arahan Wapres Amin agar pesantren melahirkan "Gus Iwan" tersebut tidak lepas dari upaya
besar mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks. Angka pengangguran di
Indonesia masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja masih
rendah.
Kondisi ini disebabkan, antara lain, ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan
disrupsi yang mengikutinya. "Untuk itu diperlukan konsep dan langkah-lang-kah perbaikan yang
cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi yang penting untuk bisa bersaing dengan negara lain
di era teknologi digital saat ini," ujar Wapres Amin.
Guna mewujudkan tenaga kerja yang andal, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan
keterlibatan segenap elemen, termasuk pondok pesantren yang tersebar di banyak daerah.
Merunut ke belakang, penggunaan akronim kerap digunakan dalam penyampaian pesan. Pada
debat sesi keempat calon presiden (capres) pada 30 Maret 2019, misalnya, capres nomor urut
01, Joko Widodo, menyebutkan istilah "Dilan" yang merupakan akronim dari Digital Melayani.
Bagi jutaan orang di negeri ini, terutama penggemar novel karya Pidi Baiq, akronim "Di-lan" ini
berpotensi menarik perhatian karena mengingatkan pada sosok anak muda, pacarnya Milea.
Popularitas nama Dilan di novel yang kemudian juga difilmkan itu menjadikan akronim "Dilan"
terasa akrab, sering didengar, dan terasa tak muncul tiba-tiba Bung Karno, sang proklamator
dan Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berpidato dengan substansi jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah. Pidato yang kemudian dikenal dengan Jas Merah. Melalui akronim Jas
Merah itu, rasa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah terawetkan, lestari, dan lekat di ingatan
publik sampai sekarang.
Tak pelak, menanamkan pesan agar selalu teringat membutuhkan kiat tersendiri. Apalagi setiap
orang memiliki keragaman. Ada yang mudah mengingat dan ada pula yang gampang melupakan.
Demikian pula ada yang sulit mengingat dan sukar pula melupakan hal yang telanjur tersimpan
di ingatan. Hal ini seperti dituturkan Presiden ke-16 Amerika Serikat Abra-ham Lincoln yang
pernah menyampaikan, ingatannya ibarat sepotong baja; sangat sulit menggoreskan sesuatu di
atasnya dan nyaris mustahil menghapusnya jika sesuatu tersebut telah tergores di atasnya.
Di titik ini, penggunaan akronim kiranya menjadi salah satu cara menanamkan suatu ide atau
gagasan agar tersimpan dalam memori publik. Sebuah upaya yang terlihat pula dalam
penggunaan singkatan 3M dan 5M yang digencarkan pemerintah untuk mengajak masyarakat
menerapkan protokol kesehatan demi mengatasi pandemi Covid-19.
Melalui gerakan 3M, masyarakat diminta selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan
sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Ditambah dengan pesan untuk menghindari
kerumunan dan mengurangi mobilitas, maka jadilah gerakan yang disingkat 5M.
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Pesan ringkas
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, ketika dimintai pandangan,
Sabtu (12/6/2021), menuturkan, tujuan penggunaan akronim dalam komunikasi politik adalah
agar pesan yang disampaikan lebih catchy, lebih menarik untuk didengar dan lebih mudah
diingat. "Syarat-syaratnya, yang pertama, akronim enggak boleh pan-jang-panjang. Pendek
saja. Singkat," katanya.
Menurut Hendri, syarat kedua akronim adalah memiliki arti yang universal. Artinya, pemahaman
masyarakat terhadap akronim tersebut sudah cukup. "Syarat ketiga adalah mengikuti tren yang
ada saat itu sehingga bisa cepat viral," ujarnya.
Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ibnu Wahyudi, saat
dihubungi, menuturkan, terlepas dari sejumlah pihak yang alergi terhadap maraknya
penggunaan akronim di masyarakat, pemakaian akronim tidak mungkin dilawan. Hal ini karena
di dalam komunikasi terkadang orang memerlukan suatu bentuk ringkas untuk sebuah makna
yang panjang.
Akan tetapi, persoalannya, lanjut Ibnu, akronim sebagai bentuk ringkas tersebut belum tentu
lebih efektif atau lebih diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan
langsung begitu sebuah akronim diucapkan agar publik lekas memahaminya. "Akronim 'Gus
Iwan', misalnya, memang begitu diucapkan harus segera dijelaskan keterangannya (sebagai
bagus, rajin mengaji, dan usahawan) agar orang tidak mengiranya sebagai nama orang,"
katanya.
Hal ini beda dengan kerata-basa, di mana sudah lebih dulu ada kata dan baru kemudian kata
tersebut diberi kepanjangan dengan nuansa yang biasanya agak humor atau sinis. Keratabasa
ini banyak dijumpai di Jawa. Misalnya, kathok (celana) itu dipanjangkan oleh orang Jawa sebagai
diangkat m baka sithok (diangkat satu per satu). "Karena kalau kita pakai celana itu sekaligus,
dua kaki langsung masuk, pasti jatuh. Ini ada logikanya," kata Ibnu.
Di dalam KBBI, keratabasa dijelaskan sebagai perihal menerangkan arti kata dengan
memperlakukannya sebagai singkatan, biasanya untuk lelucon. Misalnya, kata benci ditafsirkan
sebagai "benar-benar cinta". Aihhhhh....
Terkait pemakaian akronim, menurut Ibnu, hal itu merupakan suatu cara menciptakan istilah
dengan gabungan potongan huruf, mungkin huruf pertama, suku kata, dan se-bagainya.
"(Akronim) Ini syaratnya harus mampu langsung memberikan pemahaman kepada yang
membaca atau yang mendengar. Ini enggak gampang," katanya.
Penciptaan akronim yang tepat atau efisien dalam menyampaikan pesan tidaklah mudah. "Ketika
berbicara di lingkungan pesantren, penggunaan 'gus' itu masih nyam-bung, 'gus'-nya itu dapet,
karena istilah 'gus' memang dikenal. Cuma Iwan-nya itu yang tidak memberikan makna apa-apa
jika tidak dijelaskan kepanjangannya. Jadi, penjelasan dan sosialisasi perlu terus dilakukan," ujar
Ibnu.
Sebagai contoh, banyak warga saat ini mengenal bahwa Benhil di Jakarta adalah akronim dari
kawasan Bendungan Hilir di Jakarta Pusat. Begitu pula Otista sebagai akronim dari Otto
Iskandardinata. Namun, diperlukan waktu bertahun-ta-hun menyosialisasikan isti-lah-istilah itu.
"Jadi, kalau mau mengenalkan akronim, seperti 'Gus Iwan', harus ada sosialisasi terus-menerus,"
katanya.
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Eksotis
Ibnu menuturkan, zaman dulu yang jago membikin akronim adalah Bung Karno. Berdikari,
misalnya, akronim ciptaan dari proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut, yang bermakna
berdiri di atas kaki sendiri. Di dalam perkembangan bahasa, lama-lama orang terlupa bahwa
berdikari itu adalah sebuah akronim.
Terkait Jas Merah yang di-ciptakan Bung Karno sebagai akronim dari jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah, Ibnu menuturkan memang tidak ada hubungan antara jas dan sejarah.
"Tetapi, istilah (Jas Merah) itu eksotis. Bung Karno itu pandai merangkai dan pandai menciptakan
kata. Demikian pula Dwikora, Trikora, dan lainnya," kata Ibnu.
Akronim bukan benda baru. Akronim itu sesuatu yang sudah lama ada dalam konteks bahasa
Indonesia. Namun, tak semua akronim laku, bertahan, atau dipakai. "Ini tergantung, pertama,
ketepatannya. Kedua, sosialisasinya. Nah, terkait sosialisasi ini, ketika Bung Karno ngomong,
kan, semua orang dengar," tuturnya.
Dalam dunia jurnalistik, lanjut Ibnu, ada faktor prominent, faktor siapa yang ngomong itu
penting. Di sini, peran figur berguna untuk memperkenalkan akronim. "Tetapi, ada beberapa
wartawan yang tidak suka dengan akronim karena orang enggak paham-paham. Tapi
(bagaimana) kalau itu suatu kebutuhan? Covid, misalnya, itu, kan, sebenarnya akronim dari
Coronavirus di-sease," katanya.
Ibnu menuturkan, dirinya pun menciptakan akronim kuncitara sebagai pengindonesiaan istilah
lockdown. Dia berpikir bahwa tidak gampang bagi orang Indonesia mengucapkan kata asing
seperti lockdown sehingga yang keluar adalah kata lokdon, laukdaun, dan sebagainya.
"Kuncitara itu saya ciptakan Maret 2020, setahun lalu, waktu pandemi muncul. Kita harus
terkunci atau locked, tetapi sementara. 'Sementara'-nya saya potong menjadi tara. (Kuncitara)
Itu, kan, akronim. Kuncitara itu dari kunci sementara," kata Ibnu.
Di masa pandemi pun, lanjut Ibnu, dirinya mengenalkan istilah teleturahmi. Hal ini tidak lepas
dari kondisi saat Lebaran di masa pandemi Co-vid-19 yang memaksa orang bersilaturahmi secara
jarak jauh menggunakan aplikasi, misalnya lewat Zoom.
"Akronim sulit dibendung karena orang memerlukan komunikasi yang ringkas. Bahkan, dalam
dunia bahasa populer, otw (on the way), btw (by the way) itu, kan, sebenarnya singkatan atau
akronim. Demikian pula mager atau malas gerak. Gabut atau gaji buta. Orang tidak peduli
kepanjangannya apa karena sudah menjadi entitas baru," ujar Ibnu.
Akronim atau singkatan bisa menjadi kata baru, bahkan makna baru. Anak-anak muda, misalnya,
biasa menggunakan istilah bokin yang diartikan sebagai pacar. "Padahal, bokin, dalam konteks
tahun 70-an, dalam konteks bahasa prokem Ali Topan, itu kan (artinya) bini atau istri. Bokin
adalah sebuah bahasa prokem, bini disisipkan ok jadi bokin. Seperti sepatu (menjadi) sepokat,
rumah (menjadi) rokum. Itu bahasa prokem yang ada unsur ok-nya," kata Ibnu.
Seiring perjalanan sejarah bangsa, bahasa pun berkembang. Tugas kita semua untuk menjaga
dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai penyampai pesan di berbagai bidang, untuk
masa sekarang dan mendatang.
(8/6/2021). Dalam acara itu, Wapres Amin kembali menyampaikan istilah "Gus Iwan", yakni
santri yang bagus, pintar mengaji, dan usahawan. Akronim kian kerap digunakan pemerintah
untuk menyampaikan pesan kepada publik.
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Ganjar Sebut Industri Tekstil Jateng Diguncang Covid-19

Nama Media
Newstrend

cnnindonesia.com
Penutupan Giant
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210612225528-92653581/ganjar-sebut-industri-tekstil-jateng-diguncang-covid-19
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Ditjen PHI & Jamsos
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Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Bu Menaker (Ida) saya laporkan ini
guncangan sedang terjadi di industri tekstil. Makanya di Jawa Tengah kami sampaikan ke CEOnya 'tahan ya tahan ya jangan di-PHK ya, kita coba cari solusi'
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Giant kemarin tutup saya deg-degan itu,
pasti Bu Ida deg-degan juga. Kalau banyak yang tutup haduh ini PR-nya Bu Ida
neutral - Karmanih (Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Di Guardian misalnya,
ketika bicara menampung karyawan Giant, ini juga bukan hal mudah mengingat banyak gerai
Guardian yang tutup karena berada satu floor (lantai) dengan Giant. Artinya Guardian pasti
memprioritaskan untuk karyawannya yang outletnya tutup
neutral - Karmanih (Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Yang telah disampaikan
manajemen akan menjadikan gedung eks Giant menjadi gerai IKEA belum ada kepastian gedung
mana saja, dan transformasi dari Giant IKEA tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, itu
info yang kami dapatkan

Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut saat ini tengah terjadi 'guncangan' di industri
tekstil di daerah pimpinannya akibat pandemi Covid-19. Tak hanya tekstil,Ganjar juga melihat
goncangan terjadi di industri ritel. Hal ini terkait dengan ditutupnya seluruh gerai Giant pada Juli
tahun ini. Ia mengaku cemas bakal dilakukan PHK terhadap pekerja di sektor ritel.

GANJAR SEBUT INDUSTRI TEKSTIL JATENG DIGUNCANG COVID-19
Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut saat ini tengah terjadi 'guncangan'
di industri tekstil di daerah pimpinannya akibat pandemi Covid-19 .
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Melapor kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,Ganjar menyebut pandemi membuat
perusahaan harus mengurangi pekerjanya lewat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Walau berusaha menahan gelombang PHK, namun Ganjar mengaku tak mudah menahan
perusahaan melakukan PHK selama pandemi masih berlangsung.
"Bu Menaker (Ida) saya laporkan ini guncangan sedang terjadi di industri tekstil. Makanya di
Jawa Tengah kami sampaikan ke CEO-nya 'tahan ya tahan ya jangan di-PHK ya, kita coba cari
solusi'," katanya pada peluncuran portal Kagamakarir.id, Sabtu (12/6).
Tak hanya tekstil,Ganjar juga melihat goncangan terjadi di industri ritel. Hal ini terkait dengan
ditutupnya seluruh gerai Giant pada Juli tahun ini. Ia mengaku cemas bakal dilakukan PHK
terhadap pekerja di sektor ritel.
"Giant kemarin tutup saya deg-degan itu, pasti Bu Ida deg-degan juga. Kalau banyak yang tutup
haduh ini PR-nya Bu Ida," kata dia.
Seperti diketahui, Giant mengungkapkan bakal menutup seluruh gerainya pada Juli mendatang
akibat perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja.
Namun, hingga saat ini belum jelas nasib para pekerja Giant. Ketua Serikat Pekerja Hero
Supermarket (SPHS) Karmanih mengatakan hingga saat ini ia dan teman-temannya belum
mendapat kepastian soal kemungkinan pengalihan karyawan Giant yang tak di-PHK ke unit usaha
lain PT Hero Supermarket Tbk seperti Guardian dan IKEA.
Sebab, belum ada kejelasan kapan outlet Guardian dan gedung baru IKEA bakal dibuka. Di sisi
lain, serapan tenaga kerja dari dua unit usaha tersebut diperkirakan juga tak akan banyak di
Giant.
"Di Guardian misalnya, ketika bicara menampung karyawan Giant, ini juga bukan hal mudah
mengingat banyak gerai Guardian yang tutup karena berada satu floor (lantai) dengan Giant.
Artinya Guardian pasti memprioritaskan untuk karyawannya yang outletnya tutup," ujarnya
kepada CNNIndonesia.com Selasa (8/6).
Sementara untuk gerai baru IKEA yang akan menampung karyawan eks Giant, kata Karmanih,
pembangunannya dipastikan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Yang telah disampaikan manajemen akan menjadikan gedung eks Giant menjadi gerai IKEA
belum ada kepastian gedung mana saja, dan transformasi dari Giant IKEA tidak bisa dilakukan
dalam waktu yang cepat, itu info yang kami dapatkan," jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini manajemen masih memastikan pesangon karyawan yang terkena
PHK akan dibayarkan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
(wel/eks)
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Ganjar Blak-blakan: Saya Deg-degan
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Narasumber
negative - Ganjar Pranowo (Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama))
Giant kemarin tutup, ketika tutup, saya deg-degan
negative - Ganjar Pranowo (Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama))
Ini kalau banyak yang tutup, waduh, PR (pekerjaan rumah, red). Bu Ida sama saya langsung,
waduh. Iki kudu piye (ini harus bagaimana). Kira-kira begitu
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Gerai Giant lainnya akan dengan
berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi terkait potensi pengalihan kepemilikan
sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih berlangsung

Ringkasan
Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Ganjar Pranowo mengaku
khawatir ketika mendengar kabar tutupnya gerai Giant. Pasalnya, penutupan itu disertai dengan
pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap para pegawainya. Ganjar blak-blakan soal
kekhawatiran itu saat menghadiri launching Kagamakarir.id sekaligus seminar bertajuk Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu (12/6/2021).

GANJAR BLAK-BLAKAN: SAYA DEG-DEGAN
Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Ganjar Pranowo mengaku
khawatir ketika mendengar kabar tutupnya gerai Giant. Pasalnya, penutupan itu disertai dengan
pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap para pegawainya.
Ganjar blak-blakan soal kekhawatiran itu saat menghadiri launching Kagamakarir.id sekaligus
seminar bertajuk Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu
(12/6/2021).
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"Giant kemarin tutup, ketika tutup, saya deg-degan," ungkap gubernur Jawa Tengah itu dalam
acara yang berlangsung secara virtual dipantau dari Jakarta.
Menurut Ganjar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga bakal khawatir atas kabar tutupnya
Giant. Baik pemerintah pusat dan daerah tentu perlu memikirkan nasib para pegawai yang
terkena PHK.
"Ini kalau banyak yang tutup, waduh, PR (pekerjaan rumah, red). Bu Ida sama saya langsung,
waduh. Iki kudu piye (ini harus bagaimana). Kira-kira begitu," beber politikus PDIP itu.
PT Hero Supermarket Tbk. mengumumkan penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia per akhir
Juli 2021.
Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrik Lindvall, menyebutkan keputusan berat itu
merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis perusahaan.
"Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih
berlangsung," kata Patrik melalui keterangan resmi, Selasa (25/5/2021).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008 s.d. 2020
terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur
10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada
2019. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote
speech pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO dalam
rangka World Day Against Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
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MENAKER: PEKERJA ANAK DI INDONESIA TEMBUS 1,5 JUTA ORANG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008 s.d. 2020
terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur
10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada
2019. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote
speech pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO dalam
rangka World Day Against Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah
juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Kami di Kementerian Ketenagakerjaan
serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di
Indonesia," jelas Ida.
Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada
pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan Keluarga Miskin) dalam program
pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan. Keempat,
memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh dan
keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga
untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera. "Ketidakberdayaan ekonomi
orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan
yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk
anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak," katanya.
Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu
Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
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"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani. (nng).
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah berkomitmen
untuk menghapus pekerja anak di berbagai pekerjaan. Menaker mengungkapkan, pemerintah
telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.

PEMERINTAH HAPUS PEKERJA ANAK DI BERBAGAI JENIS PEKERJAAN
JAKARTA , - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah telah
berkomitmen untuk menghapus pekerja anak di berbagai pekerjaan.
Menaker mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai
jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.
Selama periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar
1,5 juta pekerja anak, yang berumur 10-17 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi
Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019.
Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (13/6/2021), sebagai wujud komitmen besar
untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Menaker saat menyampaikan pidato
kunci pada "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan Organisasi Buruh
Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ( World Day
Against Labour 2021 ), secara virtual dari Jakarta.
Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan pemerintah pada tahun
2021 adalah, pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan
pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam
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pekerjaan berbahaya. Kebijakan ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan
kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujarnya.
Ida menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penanggulangan pekerja anak. Ia juga mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," katanya. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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positive - Alexander K. Ginting (Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19) Tetap 5
x 24 jam, lalu tes swab 2 kali dan di tempat tujuan lanjut dalam pengamatan sampai dengan
hari ke-14 terhitung sejak hari ketibaan atau arrival day
positive - Alexander K. Ginting (Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19) Mereka
akan dipulangkan ke kota yang dekat ke daerah asalnya seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan
seterusnya dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia
positive - Benget Saragih (None) Belum ada informasi untuk kedatangan lain. Tapi kedatangan
pertama 300 orang akan melalui Soetta

Ringkasan
Sebanyak 7.200 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dideportasi oleh Pemerintah Malaysia
wajib karena negara tersebut mengalami darurat covid-19. Kabid Penanganan Kesehatan Satgas
Covid-19 Alexander K. Ginting menyebutkan, para WNI yang dideportasi itu wajib menjalani
masa karantina 5x24 jam yang kemudian dilanjutkan hingga hari ke-14 di daerah asal.

MALAYSIA AKAN PULANGKAN TKI AKIBAT COVID-19
Sebanyak 7.200 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dideportasi oleh Pemerintah Malaysia
wajib karena negara tersebut mengalami darurat covid-19.
Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. Ginting menyebutkan, para WNI
yang dideportasi itu wajib menjalani masa karantina 5x24 jam yang kemudian dilanjutkan hingga
hari ke-14 di daerah asal.
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"Tetap 5 x 24 jam, lalu tes swab 2 kali dan di tempat tujuan lanjut dalam pengamatan sampai
dengan hari ke-14 terhitung sejak hari ketibaan atau arrival day," ujar Alex melalui pesan singkat,
seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (12/6/2021).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya juga telah
mengungkapkan, pemerintah bakal memperpanjang masa karantina WNI dari Malaysia, mulai
awalnya 5 x 24 jam menjadi 14 x 24 jam.
Alex memastikan para WNI yang dideportasi itu akan dipulangkan lewat jalur terdekat dari
daerah asal.
"Mereka akan dipulangkan ke kota yang dekat ke daerah asalnya seperti Medan, Jakarta,
Surabaya, dan seterusnya dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia," kata Alex.
Dihubungi terpisah, Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Benget Saragih menuturkan, untuk
sementara ini 300 dari 7.200 orang yang termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil,
dan anak-anak akan dipulangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta 26 Juni
mendatang.
"Belum ada informasi untuk kedatangan lain. Tapi kedatangan pertama 300 orang akan melalui
Soetta," kata Benget.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko
PMK Femmy Eka Kartika Putri sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia akan
mendeportasi sebanyak 7.200 WNI sebagai imbas lockdown di Malaysia.
Ribuan orang itu merupakan WNI yang terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga
Kerja Indonesia (TKI), baik yang memiliki dokumen izin tinggal maupun tidak, serta WNI
deportan. [/miechel/jun].
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Ringkasan
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota telah menaikkan status proses hukum terkait
kaburnya lima orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri
(BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS), di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi penyidikan.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa pihaknya masih
mendalami unsur-unsur lain, dan dugaan adanya tindak pidana lainnya, yang menyebabkan lima
orang calon PMI, terpaksa melarikan diri dari BLK-LN CKS.

POLRESTA MALANG KOTA MULAI PENYIDIKAN TERKAIT KABURNYA LIMA CALON
PMI
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota telah menaikkan status proses hukum terkait
kaburnya lima orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri
(BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS), di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi penyidikan.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa pihaknya masih
mendalami unsur-unsur lain, dan dugaan adanya tindak pidana lainnya, yang menyebabkan lima
orang calon PMI, terpaksa melarikan diri dari BLK-LN CKS.
"Kita sudah naikkan status dari penyelidikan, ke penyidikan. Ini (dugaan) tindak pidana
perdagangan orang, lalu untuk untuk unsur-unsur, pasalnya, dan tindak pidana lainnya, masih
dalam pendalaman," kata Leonardus, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Leonardus yang kerap disapa Leo tersebut menjelaskan, pihaknya pada Jumat (11/6) telah
melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan adanya tindak pidana di BLK-LN CKS yang
menyebabkan lima orang Calon PMI melarikan diri.
Selain itu, lanjut Leo, Polresta Malang Kota juga telah memeriksa sebanyak 11 orang saksi, untuk
dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan mulai dari pihak
perusahaan, saksi korban, termasuk para tetangga yang ada di sekitar lokasi.
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"Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi," kata Leo.
Leo menambahkan, saat ini pihaknya masih belum menetapkan adanya tersangka dari kasus
tersebut. Pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi yang akan menjadi bahan penyelidikan
oleh petugas.
"Ini baru kita naikkan sidik (penyidikan), ada beberapa tahap penyidikan yang akan kita lakukan,
baik itu dilakukan oleh penyidik. Kami nanti menetapkan status tersangkanya," kata Leo.
Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada beberapa
pelanggaran yang dilakukan oleh BLK-LN CKS. Pelanggaran tersebut diantaranya adalah, para
calon PMI sering mendapatkan kekerasan secara verbal.
Kemudian, penggunaan telepon seluler juga dibatasi mulai pukul 17.00-22.00 WIB, dan para
calon PMI tersebut tidak mendapatkan salinan perjanjian penempatan kerja, dan perjanjian
kerja.
Selain itu, pihak BLK-LN CKS juga memperkerjakan para calon PMI tersebut. Seharusnya, para
calon PMI itu, pada saat berada di Balai Latihan Kerja, kesehariannya akan mendapatkan
pelatihan yang dijadikan modal saat bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji juga menggelar inspeksi mendadak BLK-LN Central Karya
Semesta yang berada di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,
tersebut.
Sutiaji menyatakan telah memeriksa legalitas atau perizinan milik Balai Latihan Kerja Luar Negeri
tersebut. Hasilnya, CKS terbukti memiliki dua legalitas, yakni Balai Latihan Kerja (BLK) dan
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
"Dari keduanya itu sudah legal," kata Sutiaji.
Sutiaji menambahkan, ia juga sempat memeriksa kondisi fasilitas di balai latihan kerja tersebut.
Pada balai latihan tersebut, menurut Sutiaji, sudah terdapat berbagai fasilitas yang memadai
seperti tempat tidur, hingga adanya tenaga medis yang bertugas.
Pada Rabu (9/6) malam kurang lebih pada pukul 19.00 WIB, sebanyak lima orang Calon PMI
berusaha kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri CKS. Mereka turun dari lantai empat gedung,
menggunakan tali yang dibuat dari potongan selimut.
Dilaporkan, Calon PMI yang berusaha kabur tersebut terjatuh. Dari lima orang yang berusaha
kabur tersebut, tiga orang mengalami luka-luka, sementara dua lainnya selamat. Lima orang
calon PMI yang berusaha kabur tersebut berjenis kelamin perempuan.
Tiga orang yang mengalami luka-luka tersebut, berinisial BI berusia 24 tahun, warga Kecamatan
Masbagik, Lombok Timur, F berusia 24 tahun warga Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan
M berusia 32 tahun, warga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Sementara untuk korban yang tidak mengalami luka-luka berinisal K, dan S. Namun, detil data
lengkap korban, masih sedang dilakukan pendataan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di
industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan
teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi
sangat fleksibel baik secara waktu atau pun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus
dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat
transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menjadikan transformasi BLK sebagai salah
satu lompatan besar yang dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Untuk menghadapi tiga tantangan
tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja; regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi; dan jaminan
sosial terhadap pendapatan masyarakat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan strategi dalam menghadapi transformasi
ketenagakerjaan di era industri 4.0. Adapun hal ini dilakukan guna mendorong link and match
antara dunia pendidikan dengan dunia industri "Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan
strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang
mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online," ujar Ida dalam keterangan tertulis,
Sabtu (12/6/2021).
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JURUS KEMNAKER HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN ERA INDUSTRI
4.0
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan strategi dalam menghadapi transformasi
ketenagakerjaan di era industri 4.0. Adapun hal ini dilakukan guna mendorong link and match
antara dunia pendidikan dengan dunia industri "Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan
strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang
mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online," ujar Ida dalam keterangan tertulis,
Sabtu (12/6/2021).
Dalam acara webinar 'Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0',
Ida menyebut Kemnaker terus melakukan kajian labour market assessment. Adapun hal ini
sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan peluang usaha dan
jenis pekerjaan baru di era pandemi.
Terlebih berdasarkan laporan terbaru World Economic Forum (WEF), diperkirakan akan ada 97
juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
Sementara itu McKinsey memprediksi di Indonesia akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang
terdampak oleh otomatisasi, serta puluhan juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu
tersebut. "Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam
segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu atau
pun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang
monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke
arah revolusi industri 4.0," kata Ida.
Ida mengatakan saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi hal utama. Pasalnya, tenaga
kerja dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills memadai. Selain itu,
kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting lainnya bagi perkembangan
dunia usaha ke depan.
Guna mengatasi hal ini, pihaknya menghadirkan kebijakan yang dikolaborasikan dengan
kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti kebijakan triple killing yakni skilling, re-skilling dan upskilling bagi pekerja. Kemnaker juga melakukan optimalisasi pemagangan berbasis jabatan;
peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode berfokus human digital online,
penggunaan metode blended training; serta kolaborasi dengan stakeholders, terutama pelaku
industri untuk menciptakan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tak hanya itu,
Kemnaker pun terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk memperluas jangkauan
pelatihan vokasi.
"Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilakukan untuk
menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan
oleh dunia industri," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation atau transformasi
pekerjaan. Sedangkan ketiga, society transformation atau transformasi sosial. Adapun untuk
menghadapi ketiganya, Anwar menyebut perlu inovasi dalam menciptakan tenaga kerja hingga
jaminan sosial bagi pekerja.
"Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan
kompetensi tenaga kerja; regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap
peningkatan kompetensi; dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat," pungkas Anwar.
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Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Ganjar Pranowo mengaku
khawatir ketika mendengar kabar tutupnya gerai Giant. Pasalnya, penutupan itu disertai dengan
pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap para pegawainya.

GANJAR PRANOWO BERCERITA, DIA MERASA DEG-DEGAN
JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Ganjar Pranowo
mengaku khawatir ketika mendengar kabar tutupnya gerai Giant.
Pasalnya, penutupan itu disertai dengan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap para
pegawainya.
Ganjar blak-blakan soal kekhawatiran itu saat menghadiri launching Kagamakarir.id sekaligus
seminar bertajuk Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu
(12/6).
"Giant kemarin tutup, ketika tutup, saya deg-degan," ungkap gubernur Jawa Tengah itu dalam
acara yang berlangsung secara virtual dipantau dari Jakarta.
Menurut Ganjar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga bakal khawatir atas kabar tutupnya
Giant. Baik pemerintah pusat dan daerah tentu perlu memikirkan nasib para pegawai yang
terkena PHK.
"Ini kalau banyak yang tutup, waduh, PR (pekerjaan rumah, red). Bu Ida sama saya langsung,
waduh. Iki kudu piye (ini harus bagaimana). Kira-kira begitu," beber politikus PDIP itu.
PT Hero Supermarket Tbk. mengumumkan penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia per akhir
Juli 2021.
Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrik Lindvall, menyebutkan keputusan berat itu
merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis perusahaan.
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"Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih
berlangsung," kata Patrik melalui keterangan resmi, Selasa (25/5).
(ast/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:
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neutral - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Kami
mengajak para pemuda di Kabupaten Majene untuk mengikuti program pemagangan di Jepang
neutral - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Selebihnya
menjadi tanggungan Kemenaker dan pihak Jepang hingga pemberangkatan. Selain itu uang saku
selama satu bulan berkisar Rp10 juta
positive - Muhammad Ali Hapsah (Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker) Jika peserta
magang bekerja selama tiga tahun, maka tunjangan usaha mandiri yang diberikan perusahaan
di Jepang sebanyak 600 yen atau Rp80 Juta. Jika empat atau sampai lima tahun, diganjar 800
yen atau Rp 130 juta. Jadi, tenaga kerja kita bisa pulang dengan sejahtera, mampu
menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten
negative - Caswiyono Rusdi Cakrawangsa (Staf Khusus Kemenaker) Kemudian yang Ketiga,,
dikurangi jam kerjanya hingga dirumahkan
positive - Tamura Hidetaka (perwakilan IM Jepang) Untuk perusahaan yang menerima
pemagangan dari luar negeri sebanyak 1.729, yang bergerak dalam bidang produksi 70 persen
dan bidang konstruksi 25 persen
neutral - Tamura Hideteka (perwakilan IM Jepang) Syarat diterima magang harus lulus praktek
dan teori pekerjaan sebelum tahun kedua
neutral - Lukman (Bupati Majene) Kenapa di Jepang, karena mereka memiliki inovasi dan spirit
yang sangat tinggi, sangat jauh dibanding yang lain. Jepang juga negara yang masuk lima besar
negara maju di dunia dan dikenal memiliki etos kerja dan dispilin yang tinggi
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Ringkasan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengajak para pemuda di Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat untuk mengikuti program pemagangan di Jepang.Hal itu disampaikan Direktur
Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali Hapsah, pada sosialisasi program
pemagangan ke Jepang yang berlangsung di Kantor Bupati Majene, Sabtu.

KEMENAKER AJAK GENERASI MUDA MAJENE MAGANG DI JEPANG
Mamuju - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengajak para pemuda di Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti program pemagangan di Jepang. Hal itu disampaikan
Direktur Pelatihan dan Pemagangan Kemenaker Muhammad Ali Hapsah, pada sosialisasi program
pemagangan ke Jepang yang berlangsung di Kantor Bupati Majene, Sabtu.
Sosialisasi program pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Majene tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian
Tenaga Kerja dengan International Manpower Development Organization Japan.
Sosialisasi ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan terkait peluang magang bagi calon tenaga kerja usia produktif 19-26 tahun yang
diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan peluang usaha
saat kembali ke Indonesia itu, diikuti para lurah/kepala desa dan camat se-Kabupaten Majene.
"Kami mengajak para pemuda di Kabupaten Majene untuk mengikuti program pemagangan di
Jepang," kata Muhammad Ali Hapsah.
Ia menyampaikan, terdapat dua tahap untuk program pemagangan di Jepang, yakni persiapan
daerah sebelum diberangkatkan dan proses tes atau seleksi yang harus diikuti setiap calon
peserta magang. Ia juga memberikan gambaran seperti apa yang akan didapatkan jika setiap
pemerintah desa mengirimkan beberapa saja anak mudanya untuk dimagangkan di Jepang.
Para calon peserta magang kata dia, hanya dibebankan uang pembiayaan dan akomodasi saat
berangkat ke Jakarta. "Selebihnya menjadi tanggungan Kemenaker dan pihak Jepang hingga
pemberangkatan. Selain itu uang saku selama satu bulan berkisar Rp10 juta," ujarnya.
"Jika peserta magang bekerja selama tiga tahun, maka tunjangan usaha mandiri yang diberikan
perusahaan di Jepang sebanyak 600 yen atau Rp80 Juta. Jika empat atau sampai lima tahun,
diganjar 800 yen atau Rp 130 juta. Jadi, tenaga kerja kita bisa pulang dengan sejahtera, mampu
menggerakkan ekonomi desa dan kabupaten," papar Muhammad Ali Hapsah.
Sementara, Staf Khusus Kemenaker Caswiyono Rusdi Cakrawangsa menyampaikan, ada tiga hal
yang harus diantisipasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama kata Caswiyono
Rusdi Cakrawangsa, bonus demografi pada 2030, dimana terjadi ledakan jumlah anak muda usia
kerja, yakni sekitar 2.9 juta jiwa yang harus terjamin dalam dunia kerja.
Kedua lanjutnya, revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan distrupsi suatu keadaan dimana
pekerjaan manusia yang akan terganti dengan teknologi. "Kemudian yang Ketiga,, dikurangi jam
kerjanya hingga dirumahkan," terang Caswiyono Rusdi Cakrawangsa.
Pemagangan di Jepang menurut dia, berarti mempersiapkan para generasi muda yang produktif
untuk siap dalam setiap tantangan ke depan. Sedangkan perwakilan IM Jepang Tamura Hidetaka
menyebutkan dari tahun 1993 sampai 2020, sebanyak 60 ribu peserta magang telah difasilitasi.
"Untuk perusahaan yang menerima pemagangan dari luar negeri sebanyak 1.729, yang bergerak
dalam bidang produksi 70 persen dan bidang konstruksi 25 persen," tuturnya.
136

"Syarat diterima magang harus lulus praktek dan teori pekerjaan sebelum tahun kedua," ujar
Tamura Hideteka.
Selain itu kata Tamura Hideteka, pihak perusahaan harus mempersiapkan fasilitas penginapan
dan pengajar magang. Bupati Majene Lukman menilai, program pemagangan ke Jepang
merupakan kesempatan yang sangat baik.
Bupati menyampaikan, walaupun tingkat pengangguran d Kabupaten Majene setiap tahun
mengalami penurunan, namun hal itu tidak terlalu signifikan. Sehingga kata Lukman, program
pemagangan itu menjadi solusi untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai yang juga telah
mengadopsi etos kerja dari Jepang.
"Kenapa di Jepang, karena mereka memiliki inovasi dan spirit yang sangat tinggi, sangat jauh
dibanding yang lain. Jepang juga negara yang masuk lima besar negara maju di dunia dan
dikenal memiliki etos kerja dan dispilin yang tinggi," kata LUkman.
Bupati berharap, dengan program tersebut budaya dispilin dari Jepang bisa dibawa ke Majene
dan serta mampu menciptakan dunia usaha yang terbaik.
Selain dihadiri Direktur Pelatihan dan Pemagangan, Direktur Lembaga Pelatihan dan Staf Khusus
Kemenaker serta perwakilan IM Jepang, kegiatan itu juga dihadiri Kepala BLK Makassar dan
Pangkep Sulawesi Selatan, Kepala Disnakertrans serta Kepala Bapeda Majene.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia
Menghadapi Revolusi Industri 4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan
teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi
sangat fleksibel baik secara waktu ataupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus
dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat
transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arahrevolusi industri 4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menjadikan transformasi BLK sebagai salah
satu lompatan besar yang dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Untuk menghadapi tiga tantangan
tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja; regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi; dan jaminan
sosial terhadap pendapatan masyarakat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker Ida pun
membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi
ketenagakerjaan.
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STRATEGI MENAKER IDA HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA
INDUSTRI 4.0
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker Ida pun
membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi
ketenagakerjaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link
and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan
sistem online," ujar Menaker Ida saat menyampaikan keynote speech pada webinar "Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang diselenggarakan oleh
KAGAMA, di Jakarta, Sabtu (11/6).
Menaker Ida menambahkan, untuk menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan di era
revolusi industri ini, Kemnaker terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar
penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis
pekerjaan baru di era pandemi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan di dunia akan ada 97
juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
"Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala
aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu ataupun
tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang
monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke
arahrevolusi industri 4.0," kata Menaker Ida.
Oleh karena itu, kata Menaker Ida, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin
utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills
yang memadai.
Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan
dunia usaha ke depannya.
Menurutnya, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti
kebijakan Triple Skilling yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi
pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang
berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi
dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemudian, Ia menambahkan, Kemnaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk
memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
"Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilakukan untuk
menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan
oleh dunia industri," tambahnya.
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Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan.
Kedua, job transformation atau transformasi pekerjaan dan terakhir, society transformation atau
transformasi sosial.
"Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan
kompetensi tenaga kerja; regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap
peningkatan kompetensi; dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat," ungkap Anwar.
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Urbanisasi masih menjadi masalah bisnis
meskipun kita telah memberikan hampir dana desa Rp 300 triliun untuk menciptakan peluang
ekonomi di pedesaan. Ini menurut saya juga harus kita respons, terutama bagaimana
menciptakan potensi di pedesaan tanpa perlu keluar dari desa
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Fenomena yang kita hadapi di 3T, kami
punya pengalaman mengawal pembangunan yang namanya untuk daerah tertinggal. Kalau kita
melihat fakta bukan fenomena digital divide saja, tapi electrical divide juga terjadi, knowledge
divide juga terjadi. Karena akses untuk mendapatkan berbagai informasi, pelayanan publik
memang cukup timpang, terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sehingga kami dalam hal ini tentunya
kita kan ada semacam skema untuk percepatan daerah-daerah tertinggal tersebut. Awalnya
memang cukup banyak kalau dari sisi data. Kita coba untuk melakukan pendekatan yang
terintegrasi basisnya ini mengoptimalkan seluruh potensi istilahnya dana yang ada
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Salah satunya adalah dari dana desa,
yang semua desa dapat. Ini adalah salah satu intervensi untuk mempercepat ketertinggalan 3T.
Nah untuk daerah tersebut terkait dengan penggunaan dananya pun diberikan keleluasaan
kebutuhan mereka agar mereka bisa segera mengikuti daerah lain untuk bisa berkembang
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya rasa potensi yang juga saat ini
harus kita kembangkan, dan saya berharap mudah-mudahan para tim dari perusahaan mulai
betul-betul menggeser kegiatannya untuk di daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T.
Misalnya kita introducing sesuatu yang kita kenal e-commerce. Ini bisa memberikan manfaat,
terutama peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita memberikan edukasi skilling dan
re-skilling harus dilakukan
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita mau tidak mau re-skilling atau upskilling sebuah strategi jawaban bagaimana agar tenaga yang tersedia mampu menyesuaikan
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dengan kebutuhan dari pekerjaan itu. Jadi konsep link and match tetap relevan sampai kapan
pun
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Gagasan yang saat ini dan saya rasa
UGM menjadi pionir, yakni KKN yang diperpanjang. Dengan concern Kampus Merdeka, ini
menjadi sebuah opsi desa-desa didampingi oleh orang yang memiliki kemampuan, tapi kita bekali
data informasi yang komplit terkait dengan desa-desa itu
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Potensi-potensi apa yang harus
dikembangkan dan problematika sosial apa yang yang harus dicarikan solusi. Dan juga istilahnya
penguatan instrumen atau institusi desa apa yang harus kita dampingi

Ringkasan
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyebut urbanisasi masih menjadi salah
satu masalah di Indonesia saat ini. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat desa yang masih
mencari kerja di perkotaan.

LANGKAH KEMNAKER HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI DAERAH 3T
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyebut urbanisasi masih menjadi salah
satu masalah di Indonesia saat ini. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat desa yang masih
mencari kerja di perkotaan.
Anwar mengatakan kondisi ini juga menjadi salah satu tantangan bagi seluruh pihak, termasuk
Kemnaker untuk menciptakan peluang ekonomi di pedesaan. Dengan demikian masyarakat desa
dapat bekerja tanpa perlu melakukan urbanisasi.
"Urbanisasi masih menjadi masalah bisnis meskipun kita telah memberikan hampir dana desa
Rp 300 triliun untuk menciptakan peluang ekonomi di pedesaan. Ini menurut saya juga harus
kita respons, terutama bagaimana menciptakan potensi di pedesaan tanpa perlu keluar dari
desa," ujar Anwar secara virtual dalam acara Launching Kagamakarid.id dan Seminar 'Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.O', Sabtu (12/6/2021).
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum II PP Kagama ini menyampaikan ada banyak faktor
masyarakat melakukan urbanisasi, khususnya dari daerah tertinggal. Di samping adanya
perbedaan dalam hal digitalisasi, masalah listrik dan pendidikan juga jadi faktor lain munculnya
ketimpangan potensi atau peluang ekonomi.
"Fenomena yang kita hadapi di 3T, kami punya pengalaman mengawal pembangunan yang
namanya untuk daerah tertinggal. Kalau kita melihat fakta bukan fenomena digital divide saja,
tapi electrical divide juga terjadi, knowledge divide juga terjadi. Karena akses untuk
mendapatkan berbagai informasi, pelayanan publik memang cukup timpang, terutama untuk
daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)," katanya.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya pun membuat sebuah skema dalam mempercepat
ketimpangan tersebut. Terlebih saat ini Indonesia telah menghadapi transformasi
ketenagakerjaan di era industri 4.0. Salah satunya melalui pendekatan dan mengoptimalkan
seluruh dana yang ada.
"Sehingga kami dalam hal ini tentunya kita kan ada semacam skema untuk percepatan daerahdaerah tertinggal tersebut. Awalnya memang cukup banyak kalau dari sisi data. Kita coba untuk
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melakukan pendekatan yang terintegrasi basisnya ini mengoptimalkan seluruh potensi istilahnya
dana yang ada," paparnya.
"Salah satunya adalah dari dana desa, yang semua desa dapat. Ini adalah salah satu intervensi
untuk mempercepat ketertinggalan 3T. Nah untuk daerah tersebut terkait dengan penggunaan
dananya pun diberikan keleluasaan kebutuhan mereka agar mereka bisa segera mengikuti
daerah lain untuk bisa berkembang," imbuhnya.
Di samping itu, Anwar pun meminta agar para industri atau perusahaan untuk melakukan
kegiatan tak hanya di kota, namun di desa. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan ecommerce ke perdesaan.
"Saya rasa potensi yang juga saat ini harus kita kembangkan, dan saya berharap mudahmudahan para tim dari perusahaan mulai betul-betul menggeser kegiatannya untuk di daerahdaerah yang masuk dalam kategori 3T. Misalnya kita introducing sesuatu yang kita kenal ecommerce. Ini bisa memberikan manfaat, terutama peningkatan kesejahteraan di daerah
tersebut," ungkapnya.
Anwar menjelaskan pihaknya juga memberikan edukasi melalui skilling dan re-skilling di
pedesaan. Pasalnya, hal ini menjadi bagian penting agar masyarakat di desa dapat menyesuaikan
dengan kebutuhan dari pekerjaan yang ada.
"Kita memberikan edukasi skilling dan re-skilling harus dilakukan," katanya.
"Kita mau tidak mau re-skilling atau up-skilling sebuah strategi jawaban bagaimana agar tenaga
yang tersedia mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerjaan itu. Jadi konsep link and
match tetap relevan sampai kapan pun," tambahnya.
Tak hanya itu, Anwar pun mengimbau agar para perguruan tinggi juga dapat bekerja sama,
salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa. Menurutnya, hal ini dapat
menjadi upaya meningkatkan potensi di pedesaan sehingga masyarakat desa dapat siap
menghadapi tantangan transformasi dunia kerja.
"Gagasan yang saat ini dan saya rasa UGM menjadi pionir, yakni KKN yang diperpanjang. Dengan
concern Kampus Merdeka, ini menjadi sebuah opsi desa-desa didampingi oleh orang yang
memiliki kemampuan, tapi kita bekali data informasi yang komplit terkait dengan desa-desa itu,"
ujarnya.
"Potensi-potensi apa yang harus dikembangkan dan problematika sosial apa yang yang harus
dicarikan solusi. Dan juga istilahnya penguatan instrumen atau institusi desa apa yang harus kita
dampingi," pungkasnya.
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap lima CPMI
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK
Kemnaker) Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk
CPMI sendiri kami menemui tiga CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah menginvestigasi terkait lima Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS).
BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

KEMNAKER TURUNKAN TIM INVESTIGASI PERIKSA BLKLN DAN P3MI PT CKS
MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan telah menginvestigasi terkait lima Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS).
BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu (11-12/6/2021) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS
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terhadap lima CPMI, sehingga membuatnya nekat kabur dari lantai empat tempat pelatihan
tersebut. "Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan,
manajemen BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap
lima CPMI," kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, pada Sabtu (12/6/2021) di
Jakarta.
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu seperti hukuman bullying
terhadap CPMI; CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga; dan aturan makan
sehari-hari yang tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari
hanya diberi kolak tiga sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak.
Dirjen Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggung jawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini. "Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil
tindakan terhadap manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya lima CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama,
termasuk penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada tiga dari lima CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut. Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara dua CPMI yang lain belum
dicari keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Kami sudah melakukan
pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri kami menemui tiga CPMI
yang sedang dalam perawatan," kata Ali. CM (ars).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia
Menghadapi Revolusi Industri 4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan
penggunaan teknologi dan sistem online
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perubahan ini mempercepat transformasi
ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, diperlukan juga regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel serta jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi dan
pendapatan masyarakat

Ringkasan
Dalam menghadapi industri 4.0, perlu adanya kesiapan dalam melakukan transformasi pada
sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan
beberapa strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja.

STRATEGI MENAKER IDA HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA
INDUSTRI 4.0
Dalam menghadapi industri 4.0, perlu adanya kesiapan dalam melakukan transformasi pada
sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan
beberapa strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja.
Hal tersebut diutarakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menjadi keynote
sepaker pada webinar "Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0"
146

yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), Sabtu
(12/6/2021).
"Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online," ujar
Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Dalam menghadapi proses transformasi tersebut, Kemnaker pun terus melakukan kajian labour
market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi. Hal ini dilakukan agar
sesuai dengan peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.
Sebagai informasi, dalam laporan terbarunya, World Economic Forum (WEF) memperkirakan
akan ada 97 juta pekerjaan baru di dunia. Jumlah tersebut tumbuh bersamaan dengan 85 juta
pekerjaan yang akan berkurang.
Daftarkan email Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan McKinsey, akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh automasi. Selain itu, akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
Menurut Ida, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan
membuat pekerjaan menjadi fleksibel, baik secara waktu ataupun tempat. Dengan demikian,
pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. "Perubahan
ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri
4.0," kata Ida.
Oleh karena itu, lanjut Ida, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama.
Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skill yang
memadai.
Tak hanya itu, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan juga akan menjadi poin penting bagi
perkembangan dunia usaha ke depan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga harus
dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi. Misalnya, kebijakan Triple Skilling, yakni
skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja.
Ada juga kebijakan lain, seperti optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft
skill, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, penggunaan
metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pelaku industri
untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain usaha tersebut, Kemnaker juga terus melaksanakan program Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
Ida juga mengatakan bahwa transformasi BLK akan menjadi salah satu lompatan besar yang
dilakukan. Transformasi bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi yang juga menjadi pembicara dalam webinar
tersebut menjelaskan, ada tiga tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak industri
4.0. Pertama, skills transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation
atau transformasi pekerjaan dan terakhir, society transformation atau transformasi sosial.
Anwar menambahkan, untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam
penyiapan kompetensi tenaga kerja. "Selain itu, diperlukan juga regulasi ketenagakerjaan yang
fleksibel serta jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi dan pendapatan masyarakat,"
ujar Anwar.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih kepada Budi Karya Sumadi,
bersama dengan Kagama sudah meringankan tugas Menteri Ketenagakerjaan membangun
portal Kagamakarir.id. Saya bersyukur bisa bergabung dalam acara ini dan menjadi suatu
kebanggaan karena banyak hal yang bisa disinergikan antara Kagama dan Kemnaker
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Isu tenaga kerja menjadi penting sekali
untuk kita siapkan. Ke depan tentu saja kita punya bonus demografi, kalau kita manage dengan
baik, skill-nya kemudian dimiliki, (SDM) kita bisa unggul. Sudah saatnya sekarang kita
memetakan kekuatan SDM untuk tenaga kerja ke depan
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Dalam praktek utama saya membuka
beberapa tempat kawasan industri ternyata yang diinginkan memang spesifikasi yang cukup
tinggi maka sekolah dan industri perlu jadi satu. Industri mesti ngobrol dengan sekolah kira-kira
tenaga kerja yang dibutuhkan seperti apa. Sekolah juga mesti luwes untuk bisa mendesain
tenaga kerja agar bisa terserap
positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Saya mengapresiasi apa yang dilakukan
Kagama. Era Revolusi 4.0 sudah begitu marak maka secara nyata antara manusia, mesin, data
itu saling berlomba. Dan ini merupakan otomatisasi dan digitalisasi menjadi hal penting
neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Sering kali apa yang kita lakukan tidak match
dan terjadilah pengangguran. Kita tahu alumni SMA dan sekolah vokasi banyak dan tidak ada
matching antara kebutuhan tenaga kerja dan supply tenaga kerja. Oleh karenanya, KAGAMA
UGM harus memetakan itu secara baik dan tampil di depan untuk menyambut Kampus Merdeka
positive - Panut Mulyono (Rektor Universitas Gajah Mada) Salah satu indikator keberhasilan
proses pendidikan diukur dari kiprah alumni di dunia kerja bagaimana relevansi keilmuan yang
diperoleh di kampus dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
positive - Panut Mulyono (Rektor Universitas Gajah Mada) Kagama meluncurkan Kagama Karir
yang sangat relevan dengan kebutuhan UGM. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi
kepada Kagama yang mengembangkan program ini untuk mendukung kebutuhan UGM. Saya
berharap ke depan program ini dapat bersinergi UGM Karir
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Ringkasan
Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bersama UGM dan Kementerian
Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Kagama Karir. Portal ini diluncurkan dalam rangka
membantu alumni UGM dan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi dunia kerja dan
pengembangan karier.

PORTAL KAGAMA KARIR DIHARAP JADI LINK AND MATCH ALUMNI PT & INDUSTRI
Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bersama UGM dan Kementerian
Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Kagama Karir. Portal ini diluncurkan dalam rangka
membantu alumni UGM dan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi dunia kerja dan
pengembangan karier.
Merespons hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menyambut baik atas peluncuran
Kagama Karir. Adapun portal karier ini dikatakan Ida membantu pihaknya dalam menghadapi
Revolusi Industri 4.0.
"Terima kasih kepada Budi Karya Sumadi, bersama dengan Kagama sudah meringankan tugas
Menteri Ketenagakerjaan membangun portal Kagamakarir.id. Saya bersyukur bisa bergabung
dalam acara ini dan menjadi suatu kebanggaan karena banyak hal yang bisa disinergikan antara
Kagama dan Kemnaker," ujar Ida secara virtual dalam acara Launching Kagamakarid.id dan
Seminar 'Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.O', Sabtu
(12/6/2021).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum PP Kagama, Ganjar Pranowo
menyampaikan saat ini isu tenaga kerja menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan oleh seluruh
pihak. Adapun peluncuran Kagama Karir diharapkan dapat mendorong link and match antara
lulusan perguruan tinggi dan sekolah dengan keinginan industri.
"Isu tenaga kerja menjadi penting sekali untuk kita siapkan. Ke depan tentu saja kita punya
bonus demografi, kalau kita manage dengan baik, skill-nya kemudian dimiliki, (SDM) kita bisa
unggul. Sudah saatnya sekarang kita memetakan kekuatan SDM untuk tenaga kerja ke depan,"
ujarnya.
"Dalam praktek utama saya membuka beberapa tempat kawasan industri ternyata yang
diinginkan memang spesifikasi yang cukup tinggi maka sekolah dan industri perlu jadi satu.
Industri mesti ngobrol dengan sekolah kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan seperti apa.
Sekolah juga mesti luwes untuk bisa mendesain tenaga kerja agar bisa terserap," ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan yang juga merupakan Wakil Ketua Umum I PP Kagama, Budi
Karya Sumadi pun turut mengapresiasi upaya Kagama dalam menyiapkan para lulusan
menghadapi Revolusi 4.0. Mengingat di era ini, manusia akan saling berlomba dengan mesin dan
data.
Budi pun mengungkapkan berdasarkan laporan Oxford Economic pada 2018, dikatakan bahwa
60% pekerjaan di dunia akan digantikan dengan otomatisasi dan 30% akan digantikan oleh
mesin atau robot.
"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Kagama. Era Revolusi 4.0 sudah begitu marak maka
secara nyata antara manusia, mesin, data itu saling berlomba. Dan ini merupakan otomatisasi
dan digitalisasi menjadi hal penting," katanya.
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Lebih lanjut Budi mengungkapkan hadirnya Kagama Karir juga diharapkan dapat mendorong link
and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri. Namun, hal ini tentunya perlu dukungan
dari segala pihak mulai dari pendidikan, pemerintah, pemda, bisnis, masyarakat dan media.
"Sering kali apa yang kita lakukan tidak match dan terjadilah pengangguran. Kita tahu alumni
SMA dan sekolah vokasi banyak dan tidak ada matching antara kebutuhan tenaga kerja dan
supply tenaga kerja. Oleh karenanya, KAGAMA UGM harus memetakan itu secara baik dan tampil
di depan untuk menyambut Kampus Merdeka," imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Rektor UGM, Panut Mulyono menyampaikan bahwa saat ini
perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Adapun hal
ini dilakukan guna mempersiapkan lulusan yang dinamis dan berdaya saing global.
Keberhasilan proses pendidikan, kata Panut, pun diukur dari kiprah alumni. Oleh karena itu,
hadirnya Kagama Karir dikatakan Panut membantu kebutuhan UGM dalam mempersiapkan
lulusannya.
Hal ini mengingat Kagama Karir menghadirkan informasi kerja dan bursa kerja, pelatihan dan
pengembangan karir hingga beasiswa. Selain itu, ada pula layanan tes minat dan bakat untuk
mencari tahu minat dan bakat potensi, serta rekomendasi jurusan kuliah dan karir.
"Salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan diukur dari kiprah alumni di dunia kerja
bagaimana relevansi keilmuan yang diperoleh di kampus dengan kebutuhan dunia usaha dan
dunia industri," paparnya.
"Kagama meluncurkan Kagama Karir yang sangat relevan dengan kebutuhan UGM. Kami sangat
berterima kasih dan mengapresiasi kepada Kagama yang mengembangkan program ini untuk
mendukung kebutuhan UGM. Saya berharap ke depan program ini dapat bersinergi UGM Karir,"
pungkasnya.
Sebagai informasi, Kagamakarir.id merupakan persembahan oleh Kagama bekerja sama dengan
UGM dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kagama Karir menghadirkan beragam info lowongan
pekerjaan untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Terdapat pula tips pengembangan karir, tes minat dan bakat dan paket pembelajaran yang dapat
diakses oleh masyarakat luas. Kagama Karir juga memiliki informasi beasiswa bagi masyarakat
yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di
Industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan
teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi
sangat fleksibel baik secara waktu ataupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus
dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat
transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arahrevolusi industri 4.0
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menjadikan transformasi BLK sebagai salah
satu lompatan besar yang dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Untuk menghadapi tiga tantangan
tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja; regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi; dan jaminan
sosial terhadap pendapatan masyarakat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi
Revolusi Industri 4.0, khususnya dalam mentransformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker
Ida membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi
ketenagakerjaan.
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STRATEGI MENAKER IDA HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA
INDUSTRI 4.0
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya
menghadapi Revolusi Industri 4.0, khususnya dalam mentransformasi pada sektor
ketenagakerjaan. Menaker Ida membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya
menghadapi transformasi ketenagakerjaan. "Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan
strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di Industri 4.0 yang
mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online," ujarnya pada webinar 'Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0' yang diselenggarakan oleh
KAGAMA, di Jakarta, Sabtu (11/6/2021).
Menurut Ida, untuk menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan di era revolusi industri ini,
Kemnaker terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan
kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan
baru di era pandemi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan di dunia akan ada 97
juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
"Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala
aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu ataupun
tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang
monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke
arahrevolusi industri 4.0," katanya.
Oleh karena itu, kata Menkaer, saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama.
Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang
memadai. Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi
perkembangan dunia usaha ke depannya.
Menurutnya, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti
kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi
pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang
berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training serta kolaborasi
dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemnaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk memperluas jangkauan
pelatihan vokasi. "Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang
dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas
tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru
yang dibutuhkan oleh dunia industri," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak Revolusi Industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation atau transformasi
pekerjaan, dan society transformation atau transformasi sosial. "Untuk menghadapi tiga
tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja; regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi; dan jaminan
sosial terhadap pendapatan masyarakat," ujarnya. CM (ars).
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai
jenis pekerjaan terburuk. Pada 2008-2020 Kemenaker melaksanakan program Pengurangan
Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.

MENAKER IDA PAPARKAN TUJUH LANGKAH KONKRET MENENTANG PEKERJA ANAK
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus
berupaya menghapus pekerja anak. Pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari
berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Pada 2008-2020 Kemenaker melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak dan telah
berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara 'End Child Labour virtual
race 2021' yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) dalam rangka
World Day Agaisnt Labour 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Menaker Ida yang jadi pembicara kunci di acara tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah
memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi
Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1999.
Selain itu, Pemerintah memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Kami di Kementerian
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Ketenagakerjaan sangat serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna
mengurangi pekerja anak di Indonesia," katanya.
Berbagai upaya yang akan dilakukan tahun ini di antaranya, pertama meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak;
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder,
dan; Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orangtua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," ujarnya.
Sementara itu Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak
yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan, yaitu
pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, dinas sosial di tingkat
provinsi, Kementerian Agama, kantor wilayah agama provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)," tuturnya. CM (ars).
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK
Kemnaker) Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk
CPMI sendiri kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya
Semesta (CKS). BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur.

TEMUAN DAN LANGKAH TEGAS KEMNAKER TERKAIT INVESTIGASI KABURNYA
CPMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya
Semesta (CKS). BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur.
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Investigasi yang berlangsung pada 11-12 Juni 2021 ini menemukan adanya sejumlah perlakuan
tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS terhadap 5 CPMI. Karena tindakan tersebut,
para CPMI nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono pada Sabtu, 12 Juni 2021 di Jakarta.
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu dalam bentuk hukuman
bullying terhadap CPMI, CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga dan aturan
makan sehari-hari yang tidak sesuai. Para CPMI juga diharuskan meminum air sebanyak
mungkin.
Suhartono mengatakan, pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan
mengambil tindakan tegas kepada pihak yang bertanggungjawab di balai latihan kerja yang
berada di bawah naungan PT Cipta Karya Sejati (CKS) ini. "Temuan dari tim di lapangan ini akan
menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI
PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kemnaker menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker
dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk
penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada 3 dari 5 CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut, yakni berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI lainnya belum ditemukan
keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Aturan makan sehari-hari juga tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan
sekali, pagi hari hanya diberi kolak 3 sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker)
Investigasi yang dilakukan dengan memeriksa legalitas izin usahanya, mengecek tempat
lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk penerapan protokol Kesehatan
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker)
Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Setelah menjalani investigasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Ketenagakerjaan, diperoleh
alasan lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kabur dengan terjun melalui lantai 4 Balai
Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik PT Cipta Karya Sejati (PT CKS) Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur.
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SERING DIBULLY JADI ALASAN 5 CALON PEKERJA MIGRAN TERJUN DARI LANTAI 4
BLK MALANG
Setelah menjalani investigasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Ketenagakerjaan, diperoleh
alasan lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kabur dengan terjun melalui lantai 4 Balai
Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik PT Cipta Karya Sejati (PT CKS) Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengungkapkan, dalam investigasi yang
berlangsung selama dua hari pada Jumat (11/6/2021) hingga Sabtu (12/6/2021), diketahui ada
sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS terhadap 5 CPMI.
Hal ini pun membuat 5 orang CPMI tersebut nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Suhartono melalui siaran pers, Sabtu (12/6/2021).
Menurut Suhartono, perlakuan yang tidak manusiawi tersebut menjurus ke perbudakan, seperti
hukuman bullying terhadap CPMI.
Dia bilang, saat berada di mess penampungan, CPMI tidak boleh keluar maupun dikunjungi
keluarga.
"Aturan makan sehari-hari juga tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan
sekali, pagi hari hanya diberi kolak 3 sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak,"
ujar dia.
Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja PT Cipta Karya Sejati.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucap dia.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK, serta Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Menurut Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker, Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan dengan meminta keterangan kepada Kepala Cabang PT
CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS.
"Investigasi yang dilakukan dengan memeriksa legalitas izin usahanya, mengecek tempat
lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk penerapan protokol
Kesehatan," jelas Ali.
Ali juga memastikan akan meminta keterangan tiga dari lima CPMI terkait alasannya kabur dari
tempat pelatihan tersebut.
Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara dua CPMI lainny yang kabur belum dicari
keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bergerak cepat melakukan investigasi terkait
peristiwa kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari Balai Latihan Kerja Luar
Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS). Hasilnya, ditemukan dugaan perlakuan tidak
manusiawi terhadap kelima CPMI tersebut. BLKLN CKS terletak di Jalan Lobak, Bumiayu,
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

CPMI DIDUGA MENGALAMI PERLAKUAN TAK MANUSIAWI, MAKAN CUMA 1 KALI
SEHARI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bergerak cepat melakukan investigasi
terkait peristiwa kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari Balai Latihan Kerja
Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta (CKS).
Hasilnya, ditemukan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap kelima CPMI tersebut.
BLKLN CKS terletak di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Kemnaker melakukan investigasi selama dua hari, sejak Jumat (11/6) hingga Sabtu (12/6).
Dugaan tindakan kekerasan inilah yang membuat kelimanya nekat kabur dari lantai 4 tempat
pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap lima CPMI,"
ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Sabtu (12/6).
Disebut, perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu dilakukan sebagai
hukuman terhadap para CPMI.
Para CPMI juga disebut tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga.
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Kemudian, aturan makan sehari-hari juga tidak sesuai, sehari semalam hanya diberi makan satu
kali.
Pagi hari hanya diberi kolak tiga sendok, kemudian disuruh minum air yang banyak.
Dirjen Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas.
Terutama kepada pihak yang bertanggung jawab di balai latihan kerja yang berada di bawah
naungan PT. Cipta Karya Sejati (PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Sementara itu, Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK
Kemnaker, Ali Tsabith, mengataakan, investigasi dilakukan dengan meminta keterangan kepada
Kepala Cabang PT CKS Cabang Malang.
Kemudian, kepada Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin usahanya, mengecek
tempat lompatnya lima CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama, termasuk penerapan protokol
kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada tiga dari lima CPMI terkait alasan kabur dari tempat
pelatihan tersebut. Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI yang lain belum
dicari keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Kami sudah melakukan
pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri kami menemui 3 CPMI
yang sedang dalam perawatan," pungkas Ali.
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan) Dari
pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN
CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK
Kemnaker) Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk
CPMI sendiri kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta
(CKS). BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

TURUNKAN TIM INVESTIGASI PERIKSA BLKLN DAN P3MI PT CKS MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta
(CKS). BLKLN CKS berlokasi di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu (11-12/6/2021) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak BLKLN CKS
terhadap 5 CPMI, sehingga membuatnya nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.
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"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, pada Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu seperti hukuman bullying
terhadap CPMI; CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga; dan aturan makan
sehari-hari yang tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari
hanya diberi kolak 3 sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak.
Dirjen Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT. Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Ali Tsabith,
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk
penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada 3 dari 5 CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut. Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI yang lain belum
dicari keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
[hrs].
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker) Dari pemeriksaan yang telah
dilakukan tim, manajemen BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak
manusiawi terhadap 5 CPMI
neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker) Temuan dari tim di lapangan ini akan
menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap manajemen BLKLN CKS, maupun PT
CKS

Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan investigasi terkait lima calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya
Semesta (BLKLN CKS) di Malang, Jawa Timur (Jatim).

KEMENAKER USUT PRAKTIK PERBUDAKAN CALON PEKERJA MIGRAN DI JATIM
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan investigasi terkait lima calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya
Semesta (BLKLN CKS) di Malang, Jawa Timur (Jatim).
Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu (11-12 Juni) ini
menemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi, seperti praktik perbudakan yang
dilakukan pihak BLKLN CKS terhadap 5 CPMI, sehingga membuat mereka nekat kabur dari lantai
4 tempat pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim, manajemen BLKLN CKS terindikasi telah melakukan
perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker
Suhartono dalam keterangan resmi, Sabtu (12/6).
163

Selain ditemukan praktik perbudakan, tim Kemnaker juga menemukan ada tindakan hukuman
bullying terhadap CPMI.
Misalnya, CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga, aturan makan sehari-hari
yang tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari hanya diberi
kolak 3 sendok, kemudian CPMI dipaksa minum air yang banyak.
Suhartono menuturkan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT. Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun PT CKS," ucapnya.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker Ali Tsabith
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS.
Lalu, memeriksa legalitas izin usahanya, mengecek tempat lompatnya 5 CPMI, dan semua
fasilitas CPMI di asrama termasuk penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada 3 dari 5 CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut. Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI yang lain belum
dicari keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (Ins/OL-09).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di
industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online,"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan
teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi
sangat fleksibel baik secara waktu ataupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus
dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat
transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menjadikan transformasi BLK sebagai salah
satu lompatan besar yang dilakukan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi
kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Untuk menghadapi tiga tantangan
tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja; regulasi
ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi; dan jaminan
sosial terhadap pendapatan masyarakat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker pun
membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi
ketenagakerjaan.
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STRATEGI MENAKER HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA
INDUSTRI 4.0
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker pun
membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi
ketenagakerjaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link
and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan
sistem online," ujar Menaker Ida saat menyampaikan keynote speech pada webinar "Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang diselenggarakan oleh
KAGAMA, di Jakarta, Sabtu (11/6).
Menaker Ida menambahkan, untuk menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan di era
revolusi industri ini, Kemnaker terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar
penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis
pekerjaan baru di era pandemi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan di dunia akan ada 97
juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
"Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala
aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu ataupun
tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang
monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke
arah revolusi industri 4.0," kata Menaker Ida.
Oleh karena itu, kata Menaker Ida, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin
utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills
yang memadai.
Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan
dunia usaha ke depannya.
Menurutnya, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti
kebijakan Triple Skilling yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi
pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang
berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi
dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemudian, Ia menambahkan, Kemnaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas untuk
memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
"Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilakukan untuk
menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan
oleh dunia industri," tambahnya.
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Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan.
Kedua, job transformation atau transformasi pekerjaan dan terakhir, society transformation atau
transformasi sosial.
"Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan
kompetensi tenaga kerja; regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap
peningkatan kompetensi; dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat," ungkap Anwar.
[hrs].
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari pemeriksaan yang telah
dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BLKLN CKS terindikasi telah
melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI
neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Temuan dari tim di lapangan ini akan
menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI
PT CKS
neutral - Ali Tsabith (Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK
Kemnaker) Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk
CPMI sendiri kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya
Semesta (CKS) di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Investigasi
yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu 11-12 Juni 2021 ini, ditemukan
adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang diduga dilakukan pihak BLKLN CKS terhadap
5 CPMI, sehingga membuat mereka nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.

DIPERLAKUKAN TIDAK MANUSIAWI SAAT PELATIHAN, PENYEBAB 5 CPMI DI
MALANG KABUR
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan investigasi terkait 5 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) yang kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya
Semesta (CKS) di Jalan Lobak, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
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Investigasi yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu 11-12 Juni 2021 ini,
ditemukan adanya sejumlah perlakuan tidak manusiawi yang diduga dilakukan pihak BLKLN CKS
terhadap 5 CPMI, sehingga membuat mereka nekat kabur dari lantai 4 tempat pelatihan tersebut.
"Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen
BLKLN CKS terindikasi telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap 5 CPMI," kata
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, pada Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Perlakuan yang tidak manusiawi dan menjurus ke perbudakan itu seperti hukuman bullying
terhadap CPMI; CPMI tidak boleh keluar dan dikunjungi oleh pihak keluarga; dan aturan makan
sehari-hari yang tidak sesuai, yakni sehari semalam CPMI hanya dikasih makan sekali, pagi hari
hanya diberi kolak 3 sendok, kemudian CPMI disuruh minum air yang banyak.
Dirjen Suhartono mengatakan, atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut, pihaknya bersama
Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang
bertanggungjawab di balai latihan kerja yang berada di bawah naungan PT Cipta Karya Sejati
(PT CKS) ini.
"Temuan dari tim di lapangan ini akan menjadi acuan untuk nantinya diambil tindakan terhadap
manajemen BLKLN CKS, maupun P3MI PT CKS," ucapnya.
Pada investigasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan menerjunkan Tim Satgas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yg berasal dari Ditjen Binapenta dan PKK dan Pengawas Ketenagakerjaan
Ditjen Binwasnaker dan K3.
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Ali Tsabith,
mengemukakan, investigasi dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan kepada Kepala
Cabang PT CKS Cabang Malang dan Kepala Asrama BLKLN CKS, memeriksa legalitas izin
usahanya, mengecek tempat lompatnya 5 CPMI, dan semua fasilitas CPMI di asrama termasuk
penerapan protokol kesehatan.
Tim juga meminta keterangan kepada 3 dari 5 CPMI terkait alasannya kabur dari tempat
pelatihan tersebut. Ketiga CPMI itu berinisial F, BI, dan M. Sementara 2 CPMI yang lain belum
dicari keberadaannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dari kedua pihak terkait persoalan ini. Untuk CPMI sendiri
kami menemui 3 CPMI yang sedang dalam perawatan," ucap Ali.
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Ringkasan
Organisasi buruh dunia (ILO) bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara lomba lari virtual
menggelar virtual race bertajuk "End Child Labour: Virtual Race 2021" dalam rangka
menggaungkan gerakan penghapusan pekerja anak. Pekerja anak atau eksploitasi anak masih
menjadi salah satu persoalan dunia yang tak kunjung tuntas. Dalam catatan ILO saat ini ada 160
juta pekerja anak di seluruh dunia.

ILO GELAR LOMBA LARI VIRTUAL GAUNGKAN GERAKAN HAPUS PEKERJA ANAK
Jakarta - Organisasi buruh dunia (ILO) bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara lomba
lari virtual menggelar virtual race bertajuk "End Child Labour: Virtual Race 2021" dalam rangka
menggaungkan gerakan penghapusan pekerja anak.
Pekerja anak atau eksploitasi anak masih menjadi salah satu persoalan dunia yang tak kunjung
tuntas. Dalam catatan ILO saat ini ada 160 juta pekerja anak di seluruh dunia.
Lomba lari dan bersepeda virtual itu akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan mulai 12
Juni hingga 12 Juli 2021. Periode pendaftaran peserta dimulai pada hari ini, Sabtu 12 Juni, hingga
4 Juli 2021 mendatang.
Acara tersebut menandai peringatan Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak 2021 dan
Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.
"Tidak ada tempat bagi pekerja anak dalam masyarakat," ujar Direktur ILO untuk Indonesia
Michiko Miyamoto dalam keterangan tertulis, Sabtu.
"Ini merampas masa depan anak-anak dan menempatkan keluarga mereka dalam kemiskinan.
ILO telah berupaya menghapus pekerja anak sepanjang 100 tahun sejarah berdirinya, dan Tahun
Internasional ini menjadi peluang bagi semua pihak untuk semakin meningkatkan upaya
mencapai sasaran 8,7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui aksi nyata penghapusan
pekerja anak untuk selamanya," tambah dia.
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Kegiatan olahraga yang mengusung pesan moral penghapusan pekerja anak di Indonesia dan
dunia itu resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara virtual, Sabtu.
Acara tersebut juga menandai dimulainya End Child Labour Virtual Race 2021 yang mengusung
tema: Bertindak Sekarang, Hapus Pekerja Anak.
Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menegaskan pemerintah berkomitmen dan mendukung
penuh kampanye penghapusan pekerja anak.
Sementara itu, CEO dan Co-founder Cause Indonesia Enrico Hugo mengatakan "End Child
Labour: Virtual Race 2021" merupakan ajang yang bertujuan mengajak masyarakat agar aktif
berolahraga sekaligus mendukung gerakan sosial menghapus pekerja anak.
"Dengan format penyelenggaraan secara virtual, maka akan membuat masyarakat leluasa
mengikuti event ini di manapun dan kapanpun," kata Enrico.
"Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat dapat tetap aktif dan pada saay yang
bersamaan juga mendukung gerakan sosial untuk menghapuskan pekerja anak serta
memastikan hak pendidikan bagi semua anak," tuturnya.
Enrico telah bekerja sama dengan ILO sebelumnya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak
untuk semua. Ia pun menargetkan ajang virtual tersebut akan diikuti lebih dari 5.000 pelari dan
pesepeda di seluruh Indonesia.
Para peserta diharapkan untuk menyelesaikan masing-masing 12,6 dan 25 kilometer dalam
waktu dua pekan dengan menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui sejumlah
aplikasi.
"Proses aktivasi bagi peserta untuk menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui
sejumlah aplikasi dimulai pada 21 Juni hingga 4 Juli 2021," terang Enrico.
Melalui gerakan virtual tersebut, sambung dia, para peserta akan memperlihatkan dukungan
mereka terhadap penghapusan pekerja anak dengan menandatangani petisi untuk mengakhiri
pekerja anak dan mempromosikan pendidikan demi masa depan yang lebih baik bagi semua
anak Indonesia.
Petisi itu selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan guna mendukung
upaya yang dilakukan untuk mencapai masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia.
Cause Indonesia juga telah menyiapkan hadiah spesial untuk 100 pemenang dalam lomba lari
dan bersepeda virtual tersebut, yakni berupa medali dan jersey dengan desain dan slogan
menghapus pekerja anak. Pemenang ditentukan berdasarkan jarak terjauh yang ditempuh
selama lomba itu berlangsung.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia siap
menghadapi revolusi industri 4.0, khususnya, dalam melakukan transformasi pada sektor
ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pun membeberkan
beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi ketenagakerjaan.

SIAP HADAPI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI ERA INDUSTRI 4.0, INI
STRATEGI IDA FAUZIYAH
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia siap
menghadapi revolusi industri 4.0, khususnya, dalam melakukan transformasi pada sektor
ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pun membeberkan beberapa strategi untuk
mendorong kesiapannya menghadapi transformasi ketenagakerjaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link
and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan
sistem online," ujar Menaker Ida saat menyampaikan keynote speech pada webinar "Kesiapan
Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang diselenggarakan oleh
KAGAMA, di Jakarta, Sabtu (11/6/2021).
Kata Ida, untuk menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan di era revolusi industri ini,
Kemnaker terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan
kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan
baru di era pandemi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan di dunia akan ada 97
juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
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Untuk Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis
pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang
muncul dalam kurun waktu tersebut.
"Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala
aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu ataupun
tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang
monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke
arahrevolusi industri 4.0," kata Ida.
Oleh karena itu, kata Ida, pada saat ini, kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama.
Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang
memadai. Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi
perkembangan dunia usaha ke depannya.
Menurutnya, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti
kebijakan Triple Skilling yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi
pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang
berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi
dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemudian, dia menambahkan, Kemnaker juga terus melaksanakan program BLK Komunitas
untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
"Menjadikan transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilakukan untuk
menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan
oleh dunia industri," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, ada tiga tantangan
transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Pertama, skills
transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation atau transformasi
pekerjaan dan terakhir, society transformation atau transformasi sosial.
"Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan
kompetensi tenaga kerja; regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel; jaminan sosial terhadap
peningkatan kompetensi; dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat," tandas Anwar.
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja pada usia anak-anak. Dalam perkembangannya, Pemerintah sudah
melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.

HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK, MENAKER PAPARKAN 7 LANGKAH
KONKRIT
INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk
terus berupaya menghapus pekerja pada usia anak-anak. Dalam perkembangannya, Pemerintah
sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Selama periode 2008-2020, Kemnaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak.
Hasilnya, Kemnaker telah menarik 143.456 pekerja anak dari tempat kerjanya.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Dalam, acara 'End Child Labour Virtual Race 2021' yang digelar ILO dalam rangka World Against
Labour 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki
komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Tambah Ida, hal tersebut ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia
minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain
itu, Pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Ida, Sabtu, 12 Juni 2021.
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Kemnaker telah mempersiapkan tujuh langkah strategis dalam menghapus pekerja anak di tahun
2021. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan
kelompok rentan agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam
pekerjaan berbahaya Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan
anak-anak ke dalam proses pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga,
memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga
miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok/buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi ke perusahaan yang disinyalir
mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi informasi norma kerja anak kepada stakeholder. Kemudian
terakhir, pencanangan zona atau kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Saat ini, lanjut Ida, masih ada kelompok usia anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh
hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan yaitu
pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.

PERINGATI HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK, MENAKER PAPARKAN 7
LANGKAH KONKRET
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Pada Tahun 2008 - 2020 Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak
dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech
pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka
World Day Agaisnt Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).
Menaker Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus
pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu,
pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
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"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Menaker Ida.
Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan
Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.
Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu
Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.
[hrs].
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Ringkasan
Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan Cause Indonesia menggelar lomba lari virtual bertajuk "End
Child Labour: Virtual Race 2021". Event lari dan bersepeda virtual ini akan berlangsung selama
kurang lebih satu bulan mulai 12 Juni hingga 12 Juli 2021. Periode pendaftaran peserta dimulai
pada hari ini Sabtu 12 Juni hingga 4 Juli 2021 mendatang. Masyarakat bisa mendaftarkan diri ke
situs endchildlabour yang disiapkan panitia agar bisa berpartisipasi di ajang ini.

ILO GELAR LOMBA LARI DAN SEPEDA VIRTUAL SATU BULAN
Jakarta Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan Cause Indonesia menggelar lomba lari virtual bertajuk
"End Child Labour: Virtual Race 2021". Event lari dan bersepeda virtual ini akan berlangsung
selama kurang lebih satu bulan mulai 12 Juni hingga 12 Juli 2021.
Periode pendaftaran peserta dimulai pada hari ini Sabtu 12 Juni hingga 4 Juli 2021 mendatang.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri ke situs endchildlabour yang disiapkan panitia agar bisa
berpartisipasi di ajang ini.
Kegiatan ini digelar dengan misi mulia untuk akhiri pekerja anak. Maklum, ini menjadi salah satu
persoalan dunia yang tak kunjung tuntas. Dalam catatan organisasi buruh dunia (ILO) saat ini
ada 160 juta pekerja anak di seluruh dunia.
Acara ini menandai peringatan Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak 2021 dan Hari
Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.
Kegiatan olahraga yang mengusung pesan moral penghapusan pekerja anak di Indonesia dan
dunia ini resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah secara virtual, Sabtu
(12/6/2021). Turut hadir Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto dan Enrico Hugo, CEO
dan Co-founder Cause Indonesia.
Acara ini juga menandai dimulainya End Child Labour Virtual Race 2021 yang mengusung tema:
Bertindak Sekarang, Hapus Pekerja Anak.
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Dalam sambutannya Menaker Ida Fauziyah menegaskan pemerintah berkomitmen dan
mendukung penuh kampanye penghapusan pekerja anak.
"Tidak ada tempat bagi pekerja anak dalam masyarakat," ujar Direktur ILO untuk Indonesia,
Michiko Miyamoto.
"Ini merampas masa depan anak-anak dan menempatkan keluarga mereka dalam kemiskinan.
ILO telah berupaya menghapus pekerja anak sepanjang 100 tahun sejarah berdirinya dan Tahun
Internasional ini menjadi peluang bagi semua pihak untuk semakin meningkatkan upaya
mencapai Sasaran 8,7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui aksi nyata penghapusan
pekerja anak untuk selamanya," tambahnya.
Enrico Hugo, CEO dan Co-founder Cause Indonesia mengatakan End Child Labour: Virtual Race
2021" adalah event yang mengajak masyarakat aktif berolahraga sekaligus mendukung gerakan
sosial menghapus pekerja anak.
"Dengan format penyelenggaraan secara virtual membuat masyarakat dapat leluasa mengikuti
event ini di manapun dan kapanpun. Jadi di masa Pandemi covid-19 ini masyarakat dapat tetap
aktif dengan di saat yang sama mendukung gerakan sosial untuk menghapuskan pekerja anak
dan memastikan hak pendidikan bagi semua anak," kata Enrico.
Dijelaskannya, virtual race ini akan diadakan selama satu bulan hingga 12 Juli dan ditargetkan
diikuti lebih dari 5.000 pelari dan pesepeda di seluruh Indonesia.
Para peserta diharapkan untuk menyelesaikan masing-masing 12,6 dan 25 kilometer dalam
waktu dua minggu dengan menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui sejumlah
aplikasi.
"Proses aktivasi bagi peserta untuk menyerahkan data lari atau bersepeda mereka melalui
sejumlah aplikasi dimulai pada 21 Juni hingga 4 Juli 2021," kata Enrico Hugo.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
positive - Ida Fauziyah (“Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan
meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita,") “Stop pekerja anak! Mari dukung
upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita,"
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker & K3) "Program pelatihan telah bekerjasama
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat
Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor
Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),"

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk. Pada Tahun 2008 - 2020 Kemenaker telah
melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari
tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
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PERINGATI HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK, MENAKER IDA PAPARKAN 7
LANGKAH KONKRIT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Pada Tahun 2008 - 2020 Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak
dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menyampaikan
keynote speech pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO
dalam rangka World Day Agaisnt Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Ida mengatakan, pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini
ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga
memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Ida.
Berbagai upaya yang akan dilakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan
Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan
yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui, saat ini, masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.
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Pada kesempatan tersebut, Ida juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak
atas partisipasinya dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan
seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak
secara nasional.
“Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu
Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," tutup Haiyani.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan, bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang
sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)

Ringkasan
Pemerintah terus berkomitmen untuk menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya
pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk
sejak 2008. Selama periode 2008 sampai 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik
dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial
Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.

MENAKER: PEMERINTAH BERKOMITMEN HAPUS JUMLAH PEKERJA ANAK
JAKARTA, - Pemerintah terus berkomitmen untuk menghapus pekerja anak. Dalam
perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis
pekerjaan terburuk sejak 2008.
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Selama periode 2008 sampai 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar
1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi
Nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (12/6).
Ida mengatakan pemerintah berkomitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai
dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan
substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan.
Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan diantaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada
pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan
berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan
yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan, bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," kata Ida.
Ida mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," kata Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu
Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
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Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," pungkas Haiyani.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan, atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mewujudkan komitmen menghapus
pekerja anak. Pada 2008 sampai 2020, Kemnaker menjalankan Program Pengurangan Pekerja
Anak dan berhasil menarik 143.456 pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, program tersebut bertujuan mengurangi jumlah
pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang putus sekolah. Mereka ditarik dari tempat
kerja melalui pendampingan di shelter, untuk kemudian diberikan motivasi dan persiapan anak
kembali ke dunia pendidikan.
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MENAKER UNGKAP 7 LANGKAH KONKRET ATASI FENOMENA PEKERJA ANAK
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mewujudkan komitmen
menghapus pekerja anak. Pada 2008 sampai 2020, Kemnaker menjalankan Program
Pengurangan Pekerja Anak dan berhasil menarik 143.456 pekerja anak dari berbagai jenis
pekerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, program tersebut bertujuan mengurangi
jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang putus sekolah. Mereka ditarik dari
tempat kerja melalui pendampingan di shelter, untuk kemudian diberikan motivasi dan persiapan
anak kembali ke dunia pendidikan.
Berbicara di End Child Labour Virtual Race 2021, acara virtual yang diselenggarakan ILO dalam
rangka World Day Against Labour, Ida kembali menegaskan komitmen pemerintah yang sejalan
dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tersebut. Selain itu, pemerintah juga memasukkan
substansi teknis dari Konvensi ILO dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ujar Ida, Sabtu (12/6).
Pada 2021, Kemnaker telah merancang sejumlah langkah mengatasi fenomena pekerja anak,
antara lain melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan tembakau untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan
agar peduli terhadap pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan yang
berisiko tinggi.
Selanjutnya, menyusun langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak
pada pendidikan melalui berbagai pendekatan; memberikan pelatihan pada pekerja anak dari
kelompok rentan seperti putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin lewat program pelatihan
berbasis komunitas dan kesempatan magang; memfasilitasi intervensi bantuan atau
perlindungan sosial terhadap kelompok rentan yang terdampak Covid-19 sehingga anak rentan
menjadi pekerja.
Kemnaker juga akan melakukan supervisi ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak,
melakukan sosialisasi terkait norma kerja anak kepada para pemangku kepentingan, dan
terakhir, mencanangkan kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui, saat ini masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan hak secara
penuh, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan, atau bahkan terjerumus dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," tuturnya.
Bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanggulangan pekerja anak, Ida pun
menyampaikan apresiasi tinggi. Dia mengajak instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat
untuk bersama menghapus pekerja anak.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak di sekitar kita," kata Ida.
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Lebih lanjur, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menjelaskan, pekerja anak yang telah
ditarik akan melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
maupun pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, Paket C, dan pesantren.
"Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)

Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk
menghapus pekerja anak. Kemnaker menyiapkan tujuh langkah konkret yang akan dilakukan di
tahun 2021 ini untuk mengurangi pekerja anak. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan pada tahun 2008-2020, Kemnaker telah melaksanakan program pengurangan
pekerja anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
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MENAKER UNGKAP 7 LANGKAH PEMERINTAH HAPUS PEKERJA ANAK
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk
menghapus pekerja anak. Kemnaker menyiapkan tujuh langkah konkret yang akan dilakukan di
tahun 2021 ini untuk mengurangi pekerja anak.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pada tahun 2008-2020, Kemnaker telah
melaksanakan program pengurangan pekerja anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari
tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Ia menyebut pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini
ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah memasukkan
substansi teknis yang ada dalam konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu
(12/6/2021).
Saat menyampaikan keynote speech pada acara 'End Child labour virtual race 2021' yang digelar
ILO dalam rangka World Day Agaisnt Labour 2021, Ida mengungkap berbagai upaya yang akan
dilakukan untuk mengurangi pekerja anak di tahun 2021. Pertama, meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
salah satunya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada
pekerja anak dari kelompok rentan (Putus Sekolah dan Keluarga Miskin) dalam program
pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak COVID-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan
yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Terakhir, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.
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Ida pun mengapresiasi para pihak yang berpartisipasi dalam penanggulangan pekerja anak. Ia
juga mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama
mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan yaitu
pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) End Child labour virtual race 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.
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PERINGATAN HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK, MENAKER IDA PAPARKAN
7 LANGKAH KONKRIT
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus
berupaya menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan
penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Pada Tahun 2008 - 2020 Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak
dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak. Tujuan
program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang
putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam rangka
memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech
pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka
World Day Agaisnt Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).
Menaker Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus
pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu,
pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Menaker Ida.
Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan
Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.
193

Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu
Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.
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positive - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Dunia industri, pertanian dan semua sektor terjadi
perkembangan tentang metode dan teknologi. Dan ini berpengaruh terhadap kemampuan kita
di dalam memberikan pelatihan kepada calon pekerja
positive - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Karenanya BLK yang kita miliki ini bagaimana bisa
dikembangkan. Baik dari sisi manajemen dan lebih-lebih peralatannya, teknologinya.
Teknologinya yang ketinggalan zaman, yang sudah usang, yang di dunia nyata sudah tidak
dipakai, itu kan tidak boleh terus menrus digunakan
positive - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Sehingga pelatihan di BLK ini efektif. Efektif mampu
menjawab tantangan dunia usaha
neutral - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Ini kan masih proses, karena ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi
neutral - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Diantaranya perluaasan lahan. Lahan yang
disyaratkan lima hektare lahan yang di sini baru 2,5 hektare. Ini beberapa hambatan tantangan
yang apakah bisa menyelesaikan apa tidak
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker)
Berarti menjadi BLK berskala nasional tapi standarnya internasional. Jadi kita akan meningkatkan
kapasitas pelatihan yang ada di UPTD pula menjadi UPTP
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker) Kita
sampaikan kepada pak Bupati juga, kita akan menyesuaikan seluruh kurikulum pelatihan yang
diminta dunia usaha dan di dunia industri. Di setiap BLK kita ada yang namanya forum
komunimasi lembaga pelatihan dengan industri. Di mana industri punya ruangan di sini yang
akan terus meminta kita untuk menyesuaikan semua program-program pelatihan
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker) Bila
jadi UPTP, masyarakat Bantul dan kabupaten sekitarnya maupun diluar DIY akan bisa diberi
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pelatihan di sini. Karena kalau sudah skala nasional semua warga bisa mendapatkan pelatihan
di sini juga
neutral - Istirul Widilastuti (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Bantul) UPTP pusat otomatis harus 11 kejuruan wajib yang harus diadakan, tapi nanti prosesnya
panjang
positive - Istirul Widilastuti (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Hansmigrasi (Disnakertrans)
Bantul) Seandainya semua sudah proses hibah ke Kementerian, 2022 sudah dibangun. Rencana
Agustus sudah selesai

Ringkasan
Usulan Pemkab Bantul menyangkut pengubahan UPT Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi
UPT Pusat masih terus dikaji. Pekan ini Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas
(Binalavotas), Kemanaker RI melakukan pembahasan usulan tersebut di UPTD BLK Disnakertrans
Bantul.

PEMKAB BANTUL USULKAN BLK JADI UPTP
Usulan Pemkab Bantul menyangkut pengubahan UPT Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi
UPT Pusat masih terus dikaji. Pekan ini Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas
(Binalavotas), Kemanaker RI melakukan pembahasan usulan tersebut di UPTD BLK Disnakertrans
Bantul.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menerangkan beberapa hari yang lalu Pemkab Bantul memang
mengajukan usulan pengalihan UPTD menjadi UPTP. Pengalihan tersebut dinilai perlu mengingat
perkembangan dunia usaha yang demikian cepat. "Dunia industri, pertanian dan semua sektor
terjadi perkembangan tentang metode dan teknologi. Dan ini berpengaruh terhadap kemampuan
kita di dalam memberikan pelatihan kepada calon pekerja," jelasnya pada Jumat (11/6/2021).
"Karenanya BLK yang kita miliki ini bagaimana bisa dikembangkan. Baik dari sisi manajemen dan
lebih-lebih peralatannya, teknologinya. Teknologinya yang ketinggalan zaman, yang sudah
usang, yang di dunia nyata sudah tidak dipakai, itu kan tidak boleh terus menrus digunakan,"
tegasnya.
Dengan beralihnya ke UPTD menjadi UPTP, diharapakan nantinya teknologi yang ada semakin
baik, begitu pula manajemennya. "Sehingga pelatihan di BLK ini efektif. Efektif mampu
menjawab tantangan dunia usaha," tambahnya.
Saat ini Pemkab Bantul tengah mengkaji dan berusaha memenuhi berbagai syarat agar
pengubahan UPTD menjadi UPTP bisa terwujud. "Ini kan masih proses, karena ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi," ujarnya.
"Diantaranya perluaasan lahan. Lahan yang disyaratkan lima hektare lahan yang di sini baru 2,5
hektare. Ini beberapa hambatan tantangan yang apakah bisa menyelesaikan apa tidak,"
tandasnya.
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas), Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan mengatakan sangat mendukung usulan Bupati Bantul untuk
menjadikan BLK Bantul menjadi BLK UPTP. "Berarti menjadi BLK berskala nasional tapi
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standarnya internasional. Jadi kita akan meningkatkan kapasitas pelatihan yang ada di UPTD
pula menjadi UPTP," tuturnya.
"Kita sampaikan kepada pak Bupati juga, kita akan menyesuaikan seluruh kurikulum pelatihan
yang diminta dunia usaha dan di dunia industri. Di setiap BLK kita ada yang namanya forum
komunimasi lembaga pelatihan dengan industri. Di mana industri punya ruangan di sini yang
akan terus meminta kita untuk menyesuaikan semua program-program pelatihan," tandasnya.
UPTD BLK Bantul saat ini baru mencakup pelatihan di tujuh kejuruan saja. Sementara Budi
menuturkan bila menjadi UPTP, BLK harus mencakup 11 kejuruan dasar pelatihan. "Bila jadi
UPTP, masyarakat Bantul dan kabupaten sekitarnya maupun diluar DIY akan bisa diberi pelatihan
di sini. Karena kalau sudah skala nasional semua warga bisa mendapatkan pelatihan di sini juga,"
jelasnya.
Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti menuturkan tujuh kejuruan dasar yang saat ini
baru mencakup menjahit, las, otomotif, boga, bengkel, IT dan adminstrasi perkantoran. Setiap
tahunnya rata-rata ada 20 paket pelatihan di BLK yang mampu menampung sekitar 320 peserta.
"UPTP pusat otomatis harus 11 kejuruan wajib yang harus diadakan, tapi nanti prosesnya
panjang," tambahnya.
"Seandainya semua sudah proses hibah ke Kementerian, 2022 sudah dibangun. Rencana
Agustus sudah selesai," pungkasnya.
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Ringkasan
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021). Informasi
tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Kartu Prakerja @ prakerja.go.id. Peserta
yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 akan menerima pemberitahuan melalui SMS.

CARA IKUTI PELATIHAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17, HARUS TONTON
VIDEO DAN SEGERA BELI PELATIHAN
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021).
Informasi tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id.
Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 akan menerima pemberitahuan melalui
SMS.
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17, " tulis akun itu.
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.
Setelah dinyatakan lolos, penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 bisa memilih pelatihan program
Kartu Prakerja.
Berikut ini langkah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang Tribunnews.com rangkum dari
Instagram @ prakerja.go.id :
1. Cek dashboard akun Kartu Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia.
198

2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker,
Sekolahmu, atau Tokopedia.
3. Penerima Kartu Prakerja harus menonton 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.
Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.
Sebab, penerima akan mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli
pelatihan.
Penerima Kartu Prakerja harus menjaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja.
Saat ini, manajemen sedang mengirimkan dana ke akun Prakerja secara bertahap.
Bila dananya belum tersedia, silakan cek kembali akun Prakerja secara berkala.
Pastikan peserta memilih pelatihan dengan seksama, karena kesempatan untuk mengikuti
program Kartu Prakerja hanya satu kali.
Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, dapat menghubungi contact center Mitra
Platform Digital Resmi Kartu Prakerja.
Insentif Kartu Prakerja
Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta.
Kemudian, akan mendapatkan dana insentif pascapelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan
diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.
Peserta juga akan menerima dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu yang
dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus berupaya menghapus
pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak
dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008-2020 terdapat 143.456
pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja yang berumur 10-17 tahun
berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.

MENAKER IDA PAPARKAN 7 LANGKAH KONKRET DI PERINGATAN HARI DUNIA
MENENTANG PEKERJA ANAK
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.
Dalam periode 2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta
pekerja yang berumur 10-17 tahun berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional yang
dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menjadi keynote
speech di forum "End Child Labour Virtual Race 2021" yang diselenggarakan ILO dalam rangka
World Day Against Child Labour 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).
Menaker Ida menerangkan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus
pekerja anak. Itu ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
Indonesia juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
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"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ucap Menaker Ida Fauziyah.
Sejumlah upaya juga bakal dilakukan pada 2021 ini. Pertama, meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal itu dilakukan
di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberi pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga
miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok /buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Ida juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak, serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menambahkan bahwa pekerja anak
yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan formal,
seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C, dan
pesantren). "Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani. (*/jpnn)
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Ringkasan
Ada ungkapan kewajiban anak hanyalah bermain dan belajar, tapi ia tidak wajib bekerja apalagi
sampai kegiatan lain terabaikan. Itulah mengapa negara melarang anak berusia di bawah 18
tahun menjadi pekerja. Tapi dengan aturan ini bukan berarti orangtua tidak bisa meminta
bantuan anak. Menurut National Programme Officer International Labour Organization (ILO)
Irham Ali Saifudin, orangtua perlu tahu beda pekerja anak dan anak yang bekerja.

ORANGTUA WAJIB TAU, INI BEDA PEKERJA ANAK DAN ANAK YANG BEKERJA
Ada ungkapan kewajiban anak hanyalah bermain dan belajar, tapi ia tidak wajib bekerja apalagi
sampai kegiatan lain terabaikan. Itulah mengapa negara melarang anak berusia di bawah 18
tahun menjadi pekerja.
Tapi dengan aturan ini bukan berarti orangtua tidak bisa meminta bantuan anak. Menurut
National Programme Officer International Labour Organization (ILO) Irham Ali Saifudin, orangtua
perlu tahu beda pekerja anak dan anak yang bekerja.
"Sebenernya harus dibedakan antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Kalau yang dilarang
itu pekerja anak atau anak menjadi buruh," ujar Irham peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja
Anak, Sabtu (12/6/2021).
Sehingga dengan begitu, apabila orantua sekedar meminta bantuan anak, tidak masuk dalam
kategori mempekerjakan anak. Selama anak tersebut masih bisa mendapatkan hak dan bisa
menjalani kewajibannya.
Hak anak adalah mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan perlindungan bukan hanya dari
orangtua tapi juga dari lingkungan tempat anak tumbuh.
"Kalau orangtua meminta bantuan anak meminta mengerjakan sesuatu itu tidak bisa disebut
sebagai pekerja anak," tutur Irham.
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Irham juga menambahkan selama anak tetap bisa mendapatkan pendidikan di sekolah, dan
bermain dengan teman sebayanya. Kemudian orangtua meminta bantuan saat anak sedang tidak
melakukan kewajibannya, maka itu termasuk kategori anak yang bekerja.
"Anak yang bekerja adalah yang bekerja itu masih mendapatkan akses terhadap dunia
pendidikan, pembatasan jam kerja, dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan tidak
membahayakan anak baik secara moral maupun fisik atau yang lainya," pungkas Irham.
Sementara itu Indonesia melarang praktik pekerja anak, sebagaimana tertuang dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68.
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Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai. Kedua belah pihak menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.

PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA BERAKHIR DAMAI
INFO NASIONAL - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai. Kedua belah pihak menandatangani dokumen Perjanjian
Bersama untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
Penandatanganan Perjanjian Bersama antara keduanya ini disaksikan langsung oleh Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos), Indah Anggoro Putri. Perjanjian
Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antara kedua belah pihak menyusul perseteruan
Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
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memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melalui Siaran Pers
Kemnaker di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian. "Inti yang paling penting PT
Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis," tuturnya.
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Narasumber
negative - Lentjeh Pela Padi (Project Koordinator Yayasan Flores Children Development)
Ditambah fenomena covid-19 yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini data pekerja anak pasti
bertambah
neutral - Lentjeh Pela Padi (Project Koordinator Yayasan Flores Children Development) Seorang
anak wajib memiliki hak dan kebutuhan seperti hak untuk sekolah, hak untuk bertumbuh dengan
baik, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak
Nomor 23 Tahun 2002

Ringkasan
Sejak 2002, tanggal 12 Juni diperingati sebagai hari menentang pekerja anak. Peringatan ini
diinisiasi oleh organisasi buruh internasional (ILO) karena banyaknya anak-anak di bawah umur
yang harus bekerja mencari uang di banyak negara. Project Koordinator Yayasan Flores Children
Development, Lentjeh Pela Padi kepada RRI memaparkan berdasarkan survei sosial ekonomi
tahun 2019 oleh BPS pekerja anak di NTT sebanyak 8000 anak, 30% memiliki ijasah SD, 16%
ijasah SMP, 50% tidak memiliki ijasah.

MEMAKNAI HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK
Ende: Sejak 2002, tanggal 12 Juni diperingati sebagai hari menentang pekerja anak. Peringatan
ini diinisiasi oleh organisasi buruh internasional (ILO) karena banyaknya anak-anak di bawah
umur yang harus bekerja mencari uang di banyak negara.
Project Koordinator Yayasan Flores Children Development, Lentjeh Pela Padi kepada RRI
memaparkan berdasarkan survei sosial ekonomi tahun 2019 oleh BPS pekerja anak di NTT
sebanyak 8000 anak, 30% memiliki ijasah SD, 16% ijasah SMP, 50% tidak memiliki ijasah.
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"Ditambah fenomena covid-19 yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini data pekerja anak
pasti bertambah,"tuturnya.
Lentjeh Pela Padi menambahkan masyarakat NTT masih memegang tradisi bahwa anak yang
bekerja akan mendapatkan banyak pengalaman dan penghasilan sendiri, hal ini yang menjadi
tugas berat bagi pemerintah untuk selalu menjelaskan dan mengedukasi masyarakat tentang
dampak dari pekerja anak ini.
"Seorang anak wajib memiliki hak dan kebutuhan seperti hak untuk sekolah, hak untuk
bertumbuh dengan baik, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Undang-undang
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002,"tutupnya.
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Ringkasan
Setelah menempuh perdebatan dan perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mencapai kesepakatan
berdamai terkait dengan kasus pidana Anwar Bessy. Perjanjian kesepakatan bersama ini
ditandatangani oleh FSMPI dan manajemen Indomaret dan disaksikan Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.

SEPAKAT DAMAI, ANWAR BESSY MULAI BEKERJA KEMBALI DI INDOMARET AWAL
PEKAN DEPAN
JAKARTA, - Setelah menempuh perdebatan dan perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mencapai
kesepakatan berdamai terkait dengan kasus pidana Anwar Bessy.
Perjanjian kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh FSMPI dan manajemen Indomaret dan
disaksikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah
Anggoro Putri.
Adapun isi perjanjian bersama ini, pihak Indomaret sepakat untuk menyelesaikan masalah
perseteruan dengan salah satu karyawan mereka, Anwar Bessy.
Ini artinya kasus pidana Anwar Bessy dicabut dari pengadilan dan Anwar kembali dipekerjakan
di Indomaret.
Terkait dengan kesepakatan ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan,
keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaaan melalui kesepakatan perdamaian.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos, kedua belah pihak sepakat berdamai
dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama
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dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis," kata Ida melalui siaran pers,
Jumat (11/6/2021).
Koordinator Presidium Gerakan Pekerja Muslim Indonesia (GPMI) Riden Hatam Azis menyambut
baik atas itikad baik manajemen Indomaret untuk berdamai dan mencabut tuntutannya kepada
Anwar Bessy.
Anwar juga mengapresiasi kesepakatan damai secara kekeluargaaan yang difasilitasi oleh
Kemnaker ini.
"Ya (sudah ada) kesepakatannya. Pidana diselesaikan perdamaian. Anwar Bessy dipekerjakan
kembali mulai tanggal 14 Juni 2021,"kata Riden kepada Kompas.com pagi ini.
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Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan
Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian
Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi jalur damai akhirnya diambil oleh
manajemen Indomaret dengan serikat pekerja.

MENAKER IDA FAUZIYAH TANGGAPI SOAL DAMAINYA INDOMARET DENGAN
SERIKAT PEKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi jalur damai akhirnya diambil oleh
manajemen Indomaret dengan serikat pekerja.
"Saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai
dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan
apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan
masalah ini, " kata Ida Fauziyah dalam keterangan pers seperti dikutip Sabtu, 12 Juni 2021.
Perselisihan antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja yang terjadi beberapa waktu
silam berakhir damai. Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai.
Kedua pihak telah menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk penyelesaian
permasalahannya secara tuntas. Penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak
210

ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.
Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus salah satu karyawan bernama Anwar Bessy dengan Indomaret.
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker tentu menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Manajemen PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akhirnya sepakat untuk berdamai. Perdamaian kedua
kubu tersebut ditandai melalui penandatanganan sebuah dokumen perjanjian.

AKHIRNYA, KASUS PERSELISIHAN MANAJEMEN DAN PEKERJA INDOMARET
BERAKHIR DAMAI
Manajemen PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akhirnya sepakat untuk berdamai. Perdamaian kedua
kubu tersebut ditandai melalui penandatanganan sebuah dokumen perjanjian.
Penandatanganan perjanjian bersama antara kedua belah pihak ini, disaksikan langsung Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos), Indah Anggoro Putri. Perjanjian
Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan
kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
Perdamaian antara manajemen dan pegawai indomaret ini pun telah sampai ke telinga Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.
212

"Kemnaker tentu menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini, " tutur Ida dalam
keterangannya di Jakarta, Jumat, (11/6/2021).
Kata Ida, kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara kekeluargaaan dengan
dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis," pungkasnya.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan
Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian
Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan pekerja

Ringkasan
Perselisihan antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja yang terjadi beberapa waktu
silam akhirnya berakhir damai.
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai. Kedua pihak telah menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.

MENAKER IDA SENANG, INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA AKHIRNYA DAMAI
JAKARTA - Perselisihan antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja yang terjadi beberapa
waktu silam akhirnya berakhir damai.
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai. Kedua pihak telah menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
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Penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan
Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua
belah pihak menyusul perseteruan kasus salah satu karyawan bernama Anwar Bessy dengan
Indomaret.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi jalur damai akhirnya diambil oleh
manajemen Indomaret dengan serikat pekerja.
"Saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai
dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan
apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan
masalah ini, " kata Ida dalam keterangan pers seperti dikutip Sabtu (12/6/2021).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis dengan pekerja, " kata ujar Ida.
Seperti diketahui, aksi boikot dilakukan serikat pekerja sebagai bentuk protes atas langkah
hukum yang yang dilakukan PT Indomarco Prismatama, perusahaan pengelola Indomaret,
kepada salah satu karyawannya bernama Anwar Bessy.
Anwar digugat perusahaan atas tuduhan perusakan fasilitas perusahaan kala menuntut
pelunasan pembayaran THR 2020. Sebelumnya, manajemen Indomaret memastikan perusahaan
telah memenuhi kewajiban pembayaran THR karyawan.
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negative - Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas Perlindungan Anak) Ada 1,7 juta anak terpaksa
bekerja dalam situasi buruk, seperti bekerja di industri manufaktur lebih dari tiga jam, bekerja
di jalanan dengan situasi nonpennanent address, bekerja di restoran, hotel atau tempat hiburan
malam hingga larut malam, bahkan menjadi pekerja seks komersial atau perbudakan seks
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di masa pandemi covid-19 ini, saya ingin
kembali mengajak dan memperkuat komitmen bersama untuk membebaskan anak-anak kita dari
belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini harus dihentikan. Setop pekerja anak.
Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi fisik, mental, sosial, dan
intelektual. Semua untuk kepentingan terbaik anak

Ringkasan
PEMERINTAH terus berupaya menghapus pekerja anak. Bahkan tengah melakukan langkahlangkah untuk mempercepat terwujudnya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022.
Namun nyatanya, kondisi itu menghadapi sejumlah tantangan terlebih di masa pandemi covid19. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, saat ini ada 5,1 juta anak bekerja dalam berbagai
bentuk pekerjaan.

SETOP PEKERJA ANAK
Sudah saatnya negara punya sistem pendataan dan intervensi kritis terhadap permasalahan
mendasar anak dan keluarganya.
PEMERINTAH terus berupaya menghapus pekerja anak. Bahkan tengah melakukan langkahlangkah untuk mempercepat terwujudnya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022.
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Namun nyatanya, kondisi itu menghadapi sejumlah tantangan terlebih di masa pandemi covid19. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, saat ini ada 5,1 juta anak bekerja dalam berbagai
bentuk pekerjaan.
"Ada 1,7 juta anak terpaksa bekerja dalam situasi buruk, seperti bekerja di industri manufaktur
lebih dari tiga jam, bekerja di jalanan dengan situasi nonpennanent address, bekerja di restoran,
hotel atau tempat hiburan malam hingga larut malam, bahkan menjadi pekerja seks komersial
atau perbudakan seks," jelas Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, saat
dihubungi kemarin.
Ia mengatakan hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
(World DayAgainst Child Labour) yang jatuh setiap 12 Juni.
Menurut Arist, anak-anak dalam situasi tersebut mengharapkan kehadiran pemerintah dan
negara untuk melakukan intervensi lintas kementerian. Dan sudah saatnya negara mempunyai
sistem pendataan hingga intervensi kritis terhadap permasalahan mendasar anak dan
keluarganya.
Seharusnya pekerja anak itu mengenyam pendidikan dan mendapat perhatian khusus. Sehingga
mereka memperoleh hak anak untuk bermain dan mendapat perlindungan dari segala
eksploitasi.
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah
terus berupaya menghapus pekerja anak dengan melakukan penarikan pekerja anak dari bentukbentuk pekerjaan terburuk.
"Di masa pandemi covid-19 ini, saya ingin kembali mengajak dan memperkuat komitmen
bersama untuk membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi
tanggung jawab mereka," katanya dalam keterangan resmi.
Dalam kondisi pandemi ini, lanjut Ida, anak-anak juga merupakan kelompok terdampak, yang
pada akhirnya memaksa mereka ambil bagian untuk membantu perekonomian keluarga.
"Ini harus dihentikan. Setop pekerja anak. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara
optimal dari segi fisik, mental, sosial, dan intelektual. Semua untuk kepentingan terbaik anak,"
tambah Ida.
Untuk mempercepat terwujudnya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022,
pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya dengan pengurangan pekerja
anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dan pencanangan zona
bebas pekerja anak.
Menegaskan regulasi
Secara terpisah, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sunyo-to Usman, menilai
perlu berbagai u-paya untuk mengentaskan pekerja anak dan menegaskan kembali regulasi,
serta pelayanan pada anak. Begitu juga diperlukan edukasi tentang perlindungan anak melalui
keluarga, sekolah, dan organisasi sosial.
Sementara itu, salah seorang warga Jakarta Selatan, Maulana Ridha, melihat persoalan pekerja
anak yang semakin kompleks apalagi di masa pandemi covid-19.
"Pekerja anak merupakan realita karena bermuara pada persoalan kemiskinan. Semua pihak
harus sepakat bahwa mempekerjakan anak merupakan suatu tindakan keliru," ujar pengacara
itu. (Rif/X-7)
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di masa pandemi Covid-19 ini, saya ingin
kembali mengajak dan memperkuat komitmen bersama untuk membebaskan anak-anak kita dari
belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini merupakan gerakan bersama yang harus
dilaksanakan secara terkoordinasi melibatkan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serikat pekerja/buruh, pengusaha, untuk bersama-sama
melakukan upaya penanggulangan pekerja anak
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam
memenuhi kebutuhan keluarga mamaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang
membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini harus dihentikan. Stop pekerja anak.
Biarkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi fisik, mental, sosial dan
intelektualnya semua untuk kepentingan terbaik untuk anak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus memperluas jangkauan sasaran
program aksi langsung baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, pemberdayaan
orang tua pekerja anak melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan dan membuka akses
yang lebih luas kepada semua anak Indonesia yang masih dalam usia sekolah ke dunia
pendidikan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga telah menargetkan Indonesia
bebas pekerja anak pada 2022. Pemerintah juga mendeklarasikan program 'Zona Bebas Pekerja
Anak' di berbagai kawasan-kawasan industrial di seluruh Indonesia. Seluruh perusahaan di
kawasan-kawasan industri tersebut dilarang keras melakukan rekrutmen dan mempekerjakan
anak di semua bidang pekerjaan
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Ringkasan
MEMPERINGATI Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau dikenal dengan World Day Against
Child Labour yang diperingati setiap 12 Juni. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan
pemerintah terus berupaya menghapus pekerja anak dengan melakukan penarikan pekerja anak
dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

BEGINI UPAYA KEMENAKER HAPUS KASUS PEKERJA ANAK DI INDONESIA
MEMPERINGATI Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau dikenal dengan World Day Against
Child Labour yang diperingati setiap 12 Juni.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah terus berupaya menghapus
pekerja anak dengan melakukan penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
"Di masa pandemi Covid-19 ini, saya ingin kembali mengajak dan memperkuat komitmen
bersama untuk membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi
tanggung jawab mereka," kata Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Jumat, (11/6).
Menurutnya, demi mewujudkan penghapusan pekerja anak, pemerintah tidak bisa bekerja
sendiri dan harus dilakukan secara bersama-sama, agar anak-anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektual.
"Ini merupakan gerakan bersama yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi melibatkan
semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serikat
pekerja/buruh, pengusaha, untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan pekerja
anak," katanya.
Menaker menegaskan, Indonesia memiliki komitmen besar dalam menghapus pekerja anak.
Wujud komitmen tersebut ditandai dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia
minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, serta
memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Ia juga menyatakan bahwa pada kenyataannya tidak semua anak Indonesia mempunyai
kesempatan untuk memperoleh hak-hak mereka secara penuh, serta menikmati kesempatan
kebutuhan mereka sebagai anak, terutama anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin atau
rumah tangga sangat miskin.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga mamaksa anakanak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.
Lebih lanjut, ia menyatakan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, anak-anak juga merupakan
kelompok yang terdampak, yang pada akhirnya memaksa anak-anak ambil bagian untuk
membantu perekonomian keluarganya.
"Ini harus dihentikan. Stop pekerja anak. Biarkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal
dari segi fisik, mental, sosial dan intelektualnya semua untuk kepentingan terbaik untuk anak,"
katanya.
Dijelaskannya, Upaya lainnya yang juga telah dilakukan pemerintah untuk menentang pekerja
anak adalah mendorong gerakan aksi nasional penghapusan pekerja anak, mengarusutamakan
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isu pekerja anak di seluruh sektor prioritas pembangunan, membuka akses pelatihan kerja bagi
pekerja anak yang akan memasuki usia kerja.
"Kita terus memperluas jangkauan sasaran program aksi langsung baik yang dilakukan
pemerintah maupun masyarakat, pemberdayaan orang tua pekerja anak melalui pelatihan
keterampilan dan kewirausahaan dan membuka akses yang lebih luas kepada semua anak
Indonesia yang masih dalam usia sekolah ke dunia pendidikan," terangnya.
"Pemerintah juga telah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022. Pemerintah juga
mendeklarasikan program 'Zona Bebas Pekerja Anak' di berbagai kawasan-kawasan industrial di
seluruh Indonesia. Seluruh perusahaan di kawasan-kawasan industri tersebut dilarang keras
melakukan rekrutmen dan mempekerjakan anak di semua bidang pekerjaan," tukasnya. (OL-7).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas. Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antarkedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

MENAKER IDA: AKHIRNYA, KASUS PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT
PEKERJA BERAKHIR DAMAI
JAKARTA - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
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Penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antarkedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan
tertulis Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis," katanya. CM (ars).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

MENAKER IDA: AKHIRNYA, KASUS PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT
PEKERJA BERAKHIR DAMAI
Jakarta - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama
antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial &
Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan
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wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan
Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini, " kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers
Kemnaker di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis, " kata Menaker Ida Fauziyah.
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Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

MENAKER IDA: KASUS PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA
BERAKHIR DAMAI
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
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Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers
Kemnaker di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis, " kata Menaker Ida Fauziyah.
[hhw].
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai. Kedua pihak juga menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas. Penandatanganan Perjanjian Bersama
antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial &
Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.

MENAKER APRESIASI KASUS INDOMARET DAN BURUH BERAKHIR DAMAI
Jakarta - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai. Kedua pihak juga menandatangani dokumen
Perjanjian Bersama untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
Penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.
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Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah melalui Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Jumat (11/6).
"Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian
Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini," katanya.
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis," kata Ida.
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negative - Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak) Ada 1.7 juta anak
terpaksa bekerja dalam situasi buruk (the worst form of child labour) seperti bekerja di industri
manufaktur lebih dari tiga jam, bekerja di Jalanan dengan situadi non permanen address, bekerja
di restaurant, hotel atau caffee hiburan malam hingga larut malam, menjadl pekerja seksulal
komersial atau perbudakan sek
negative - Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak) Aksi menentang
Pekerja anak di Indonesia harus dillakukan dengan pendekatan kemanusian dan keadilan serta
jauhkan dari pendekatan krimininalitas seperti menangkap dan membuang anak baik
memenjarakan seperti keberadaan anak jalanan. Sentuhlah dengan pendekatan korban
neutral - Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak) Kembalikan anak
kedalam lingkunngan sekolah karena pendidikan adalah hak yang sangat pundamental. Demikian
juga hak anak untuk bermain dan mendapat perlindungan dari segala eksploitasi. Kembalikan
anak menikmati pendidikan yang memerdekan

Ringkasan
Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Pemerintah terus berupaya menghapus
pekerja anak. Namun, nyatanya kondisi itu menghadapi sejumlah tantangan terlebih di masa
pandemi Covid-19. Meski demikian meningkatnya jumlah anak yang terpaksa bekerja di
Indonesia sudah menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Bahkan fakta dan data yang
terkonfirmasi ada 5.1 juta anak bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan.
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KASUS PEKERJA ANAK MENINGKAT, PEMERINTAH DIMINTA DATA & INTERVENSI
MEMPERINGATI Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Pemerintah terus berupaya menghapus
pekerja anak. Namun, nyatanya kondisi itu menghadapi sejumlah tantangan terlebih di masa
pandemi Covid-19.
Meski demikian meningkatnya jumlah anak yang terpaksa bekerja di Indonesia sudah menjadi
perhatian Komnas Perlindungan Anak. Bahkan fakta dan data yang terkonfirmasi ada 5.1 juta
anak bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan.
"Ada 1.7 juta anak terpaksa bekerja dalam situasi buruk (the worst form of child labour) seperti
bekerja di industri manufaktur lebih dari tiga jam, bekerja di Jalanan dengan situadi non
permanen address, bekerja di restaurant, hotel atau caffee hiburan malam hingga larut malam,
menjadl pekerja seksulal komersial atau perbudakan sek," kata Ketua Umum Komnas
Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, kepada Media Indonesia, Jumat (11/6).
Dia menjelaskan, anak-anak dalam situasi tersebut mengharapkan kehadiran pemerintah dan
negara untuk melakukan intervensi lintas kementerian dan sudah saatnya negara mempunyai
sistim pendataan hingga intervensi kritis terhadap permasalahan mendasar anak dan
keluarganya.
"Aksi menentang Pekerja anak di Indonesia harus dillakukan dengan pendekatan kemanusian
dan keadilan serta jauhkan dari pendekatan krimininalitas seperti menangkap dan membuang
anak baik memenjarakan seperti keberadaan anak jalanan. Sentuhlah dengan pendekatan
korban," sebutnya.
Seharusnya pekerja anak ini mengenyam pendidikan dan mendapat perhatian khusus. Sehingga
mereka memperoleh hak anak untuk bermain hingga mendapat perlindungan dari segala
eksploitasi.
"Kembalikan anak kedalam lingkunngan sekolah karena pendidikan adalah hak yang sangat
pundamental. Demikian juga hak anak untuk bermain dan mendapat perlindungan dari segala
eksploitasi. Kembalikan anak menikmati pendidikan yang memerdekan," pungkasnya. (OL-7).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai. Pihak-pihak tersebut menandatangani dokumen perjanjian bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama
antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial &
Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

MENAKER IDA SEBUT KASUS PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA
BERAKHIR DAMAI
JAKARTA - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai.
Pihak-pihak tersebut menandatangani dokumen perjanjian bersama untuk penyelesaian
permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak
ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri.
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Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah melalui Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Jumat (11/6).
Menurutnya, Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini.
Ida Fauziyah juga mengatakan penyelesaian kasus Indomaret ini tertuang dalam perjanjian
bersama.
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis, " kata Menaker Ida Fauziyah.
(jpnn).
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Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas. Penandatanganan perjanjian bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

MENAKER: PERSELISIHAN INDOMARET DAN FSPMI BERAKHIR DAMAI
JAKARTA -- Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
Penandatanganan perjanjian bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian
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bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan
kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (11/6).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam perjanjian bersama,
kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara kekeluargaaan dengan dibuatkan
kesepakatan perdamaian. "Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap
menjalin hubungan industrial yang harmonis," kata Ida.
Sebelumnya, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa kali melakukan fasilitasi
manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan bersama-sama mencari solusi dan
jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang
harmonis dan kondusif.
Sejak awal Kemnaker mendorong kasus terkait keluhan gaji dan THR pegawai Indomaret
diselesaikan dengan damai. Kemnaker pun mengajak serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) dan
manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan masalah
dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan di tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita
lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Kasus lima calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS) Malang segera
diinvestigasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahkan langsung memerintahkan
jajarannya untuk menangani kasus yang terjadi pada Rabu malam (9/6) itu.

KEMENAKER INVESTIGASI KASUS CALON PMI LOMPAT DARI GEDUNG 4 LANTAI
Kemenaker Investigasi Kasus Calon PMI Lompat Dari Gedung 4 Lantai Laporan: Diki Trianto
Jumat, 11 Juni 2021, 19:19 WIB Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang/Ist Kasus lima
calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS) Malang segera
diinvestigasi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahkan langsung memerintahkan jajarannya untuk
menangani kasus yang terjadi pada Rabu malam (9/6) itu.
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"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang di Jakarta,
Jumat (11/6).
Berdasarkan informasi, 5 CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung mess lantai
4. Tiga di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala lantaran ketinggian
gedung mencapai 12 meter.
Kemenaker Gelar Rembuk Nasional Untuk Tingkatkan Kualitas BLK Komunitas Saat turun,
mereka menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan di tengah
adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI
melompat dari gedung BLK luar negeri, " lanjut Haiyani.
EDITOR: DIKI TRIANTOTag: KEMENAKER IDA FAUZIYAH PMI .
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, kasus perselisihan Indomaret dan serikat
pekerja berakhir damai. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak yang disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

MENAKER: PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA BERAKHIR DAMAI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, kasus perselisihan Indomaret dan serikat
pekerja berakhir damai. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak yang disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
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memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Jumat (11/6).
Menaker menjelaskan, setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya
Manajemen PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen
Perjanjian Bersama untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas.
Adapun dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian
Bersama, Menaker menerangkan bahwa kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis," pungkasnya.
[idr].
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Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021). Informasi
tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Kartu Prakerja @ prakerja.go.id. Peserta
yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 akan menerima pemberitahuan melalui SMS.

HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DIUMUMKAN, SIMAK CARA IKUT
PELATIHAN SETELAH LOLOS
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021). Informasi
tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Kartu Prakerja @ prakerja.go.id. Peserta
yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 akan menerima pemberitahuan melalui SMS.
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17, " tulis akun itu.
Menaker Ida Bahagia Program Bantuan Budidaya Ikan Nila dan Lobster Buka Lapangan Kerja
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. Setelah dinyatakan lolos, penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 bisa
memilih pelatihan program Kartu Prakerja.
Berikut ini langkah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang Tribunnews.com rangkum dari
Instagram @ prakerja.go.id :
1. Cek dashboard akun Kartu Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia.
2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker,
Sekolahmu, atau Tokopedia.
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3. Penerima Kartu Prakerja harus menonton 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.
Menaker Ida Minta Dukungan ILO Atas Kebijakannya Tangani Dampak Pandemi Covid-19
Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik. Sebab, penerima akan
mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan.
Penerima Kartu Prakerja harus menjaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja. Saat ini, manajemen
sedang mengirimkan dana ke akun Prakerja secara bertahap. Bila dananya belum tersedia,
silakan cek kembali akun Prakerja secara berkala.
Pastikan peserta memilih pelatihan dengan seksama, karena kesempatan untuk mengikuti
program Kartu Prakerja hanya satu kali.
Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, dapat menghubungi contact center Mitra
Platform Digital Resmi Kartu Prakerja.
Kemudian, akan mendapatkan dana insentif pascapelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan
diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan. Peserta juga akan menerima dana insentif
pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.
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ntuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya
di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner. Nantinya,
Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga
dapat diberdayakan dan dikembangkan.

KEMNAKER SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI SURAKARTA
Surakarta, IDN Times -- Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam
pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan
Talent Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi
Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021).
1. Berkomitmen fasilitasi talenta muda Menaker Ida Fauziyah/Dok. Kemnaker Muchtar Aziz
mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta muda melalui
pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
Dengan diberdayakannya talenta muda, tutur Dirjen Budi, maka angka pengangguran dari
kalangan pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
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Oleh karena itu, menurut Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi keterampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemetaan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
2. Apresiasi Talenta Hub Kemnaker Menaker Ida. Dok.Kemnaker Dalam kesempatan ini, Muchtar
Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker dalam pelaksanaan FGD dan Talent
Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan dalam
mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BLK Surakarta, Teguh Sulitiyono, mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini nantinya akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner
yang tepat sasaran. Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk mensosialisasikan program
Talent Corner yang mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri
kreatif dari berbagai sudut pandang.
3. Dapat tingkatkan kesadaran public terhadap Talent Corner Menaker Ida memberi sambutan
pada acara Raker Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang digelar pada 18-20
November/Dok. Kemnaker "FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini
diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan
data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner tahun 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi.
Turut hadir dalam FGD ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi; Perwakilan
Pemda Kota Surakarta; dan Talent Hub Kota Surakarta. (WEB).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan manajemen PT Indomarco Prismatama
selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI)
sepakat berdamai. Hal itu ditandai oleh penandatangan dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas setelah perundingan yang alot. Ida menerangkan
penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul
perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.

BURUH DAN INDOMARET TEKEN PERJANJIAN DAMAI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia(FSPMI) sepakat berdamai. Hal itu ditandai oleh penandatangan dokumen Perjanjian
Bersama untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas setelah perundingan yang alot.
Ida menerangkan penandatanganan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak ini disaksikan
langsung Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos)
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Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi damai antar kedua
belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret.
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini," kata Ida melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (11/6).
Dalam Perjanjian Bersama, lanjut Ida, kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis," ujarnya.
Sebelumnya, FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam melakukan
boikot terhadap Indomaret jika manajemen Indomarco tetap membawa kasus Anwar Bessy ke
meja hijau.
Anwar merupakan karyawan perusahaan yang tak sengaja merusak gypsum kantor perusahaan
saat aksi menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang masih tertunggak.
Pekerja menyatakan perusahaan menunggak pembayaran THR kepada buruh sebesar 50 persen.
Namun, perusahaan mengklaim perusahaan sudah membayar THR sebesar satu bulan upah.
Pembayaran THR tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI
dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara
tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas ditandatanganinya
Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk menuntaskan masalah ini
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti yang paling penting PT Indomarco
Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan industrial yang harmonis
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saling pemgertian tersebut telah melahirkan kesepakatan,
yaitu manajemen Indomarco menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar
Bessy karyawan Indomaret
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen Indomaret Group pun bisa menyetujui untuk
mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa
mengurangi hak-hak pekerja
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, maka kedua belah pihak punya tanggung
jawab untuk membuat suasana hubungan beliau menjadi harmonis, dan menjaga nama baik
perusahaan dimana saudara Anwar Bessy bekerja
negative - AB (anggota Polrestabes Makassar) "Sekitar pukul 19.00 WIB, pihak Polsek dan Polres
Jakarta Utara datang untuk menengahi dialog antara pimpinan cabang dengan driver. Karena
waktu semakin malam, para karyawan yang sudah tidak bertugas atau bekerja, diminta untuk
pulang karena besok harus kembali bekerja,"
neutral - NA (Perseroan) "Atas tindakannya tersebut, AB dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada
11 Mei 2020 dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal Perusakan,"
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Ringkasan
Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco
Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk
penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama antara
kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan wujud aksi
damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan Indomaret .

AKHIRNYA, KASUS PERSELISIHAN INDOMARET DAN SERIKAT BURUH BERAKHIR
DAMAI
Jakarta - Setelah melalui beberapa kali perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT
Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama
untuk penyelesaian permasalahannya secara tuntas Penandatanganan Perjanjian Bersama
antara kedua belah pihak ini disaksikan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial &
Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Perjanjian Bersama tersebut merupakan
wujud aksi damai antar kedua belah pihak menyusul perseteruan kasus Anwar Bessy dengan
Indomaret .
"Tadi saya mendapat laporan dari Dirjen PHI dan Jamsos bahwa kedua belah pihak sepakat
berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kemnaker menyambut baik sekaligus
memberikan apresiasi atas ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh para pihak untuk
menuntaskan masalah ini, " kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers
Kemnaker di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Dalam menyelesaikan kasus Indomaret ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama,
Menaker Ida mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara
kekeluargaaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian.
"Inti yang paling penting PT Indomarco Prismatama dan FSPMI tetap menjalin hubungan
industrial yang harmonis, " kata Menaker Ida Fauziyah.
PT Indomarco Prismatama (Indomaret) memutuskan untuk mempekerjakan kembali Anwar
Bessy yang harus menjalani proses hukum akibat aksi penuntutan tunjangan hari raya (THR)
yang belum terbayarkan.
Sebelumnya, Anwar Bessy selaku pekerja Indomaret di Jakarta Utara harus menjalani
persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh
perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 untuk dibayarkan
seperti tahun-tahun sebelumnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini telah
terjadi saling pengertian antara pihak manajemen PT Indomarco Prismatama dan kaum buruh
yang diwakili oleh kelompoknya bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
"Saling pemgertian tersebut telah melahirkan kesepakatan, yaitu manajemen Indomarco
menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar Bessy karyawan Indomaret," ujar
Iqbal, Kamis (3/6/2021).
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Sebelumnya, KSPI dan FSPMI telah melancarkan aksi boikot terhadap ratusan gerai milik
Indomaret selama tiga hari sejak Kamis, 27 Mei 2021.
Pasca sejumlah perundingan dan aksi boikot tersebut, Iqbal menyampaikan, KSPI dan FSPMI
telah mengeluarkan penyelesaian di luar pengadilan. Hasilnya, Anwar Bessy pada akhirnya bisa
kembali mendapatkan pekerjaannya sebagai karyawan Indomaret.
"Manajemen Indomaret Group pun bisa menyetujui untuk mempekerjakan kembali saudara
Anwar Bessy sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa mengurangi hak-hak pekerja,"
jelasnya.
"Dengan demikian, maka kedua belah pihak punya tanggung jawab untuk membuat suasana
hubungan beliau menjadi harmonis, dan menjaga nama baik perusahaan dimana saudara Anwar
Bessy bekerja," tandas Iqbal.
Sebelumnya, aksi boikot produk Indomaret dilakukan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI)
karena salah satu pekerjanya harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hal ini terjadi setelah ada laporan secara pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding
gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (31/5/2021), PT Indoritel
Makmur Internasional Tbk (DNET) menjelaskan kronologi latar belakang timbulnya perkara
hukum dengan salah satu karyawan.
Pada 8 Mei 2020 dimulai pukul 13.00 WIB bertempat di kantor cabang Indomaret tempat AB
(pekerja yang ditahan) bekerja, direncanakan untuk dilakukan sosialisasi pemberian THR 2020
dengan ketentuan, karyawan dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mendapat THR sebesar 1
bulan upah dan karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat THR secara
proporsional.
"Sosialisasi dilakukan secara bertahap (per bagian dan per shift) sesuai Protokol Kesehatan
dalam masa Pandemi," tulis perseroan.
Ketika sosialisasi berlangsung, sekitar pukul 18.00 WIB diketahui ada sejumlah driver (karyawan
Indomaret) berkumpul di depan pintu gerbang dan mengajak mogok driver lain yang hendak
bertugas mengirim barang.
Pimpinan cabang bersama-sama dengan pimpinan driver kemudian mengajak dialog beberapa
driver yang terlibat dalam aksi mogok tersebut.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan agar tetap mematuhi peraturan PSBB.Beberapa
driver sempat mengatakan mereka mengetahui bocoran materi sosialisasi yang akan
disampaikan pada pukul 19.00 WIB nanti, dan menuntut ketentuan THR yang sama dengan
2019.
"Sekitar pukul 19.00 WIB, pihak Polsek dan Polres Jakarta Utara datang untuk menengahi dialog
antara pimpinan cabang dengan driver. Karena waktu semakin malam, para karyawan yang
sudah tidak bertugas atau bekerja, diminta untuk pulang karena besok harus kembali bekerja,"
tulis perseroan.
Beberapa saat setelah itu, AB datang ke ruang pertemuan dengan berteriak-teriak dan
menunjuk-nunjuk atasannya. Melihat hal tersebut, aparat segera menghentikan langkah AB agar
tidak mendekati atasannya. AB kemudian memukul dinding ruang pertemuan sehingga
berlubang (bolong).
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"Atas tindakannya tersebut, AB dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada 11 Mei 2020 dengan
Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal Perusakan," tulisnya.
Pada 13 Mei 2020, AB diberikan Surat Peringatan ke tiga (SP 3). Perseroan menyatakan, saat ini
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) yang
berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh AB
tersebut.
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talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Surakarta) FGD dan Talent Talks yang berlangsung
tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent
Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner
Tahun 2021

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mensosialisasikan talent corner di Surakarta, Jawa
Barat. Ini untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan,
khususnya di bidang ekonomi. "Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt Direktur Bina
Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat
membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent
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Talks di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021). Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker
berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta muda melalui pengembangan
kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan
diberdayakannya talenta muda, tutur Dirjen Budi, maka angka pengangguran dari kalangan
pemuda dapat ditekan.

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI
SURAKARTA
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mensosialisasikan talent corner di Surakarta, Jawa
Barat. Ini untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan,
khususnya di bidang ekonomi.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi
Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021). Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk
terus memfasilitasi talenta-talenta muda melalui pengembangan kewirausahaan serta
peningkatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta
muda, tutur Dirjen Budi, maka angka pengangguran dari kalangan pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
Oleh karena itu, menurut Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini.
"Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan dalam mendukung
peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BLK Surakarta, Teguh Sulitiyono mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini nantinya akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner
yang tepat sasaran. Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk menyosialisasikan program
Talent Corner yang mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri
kreatif dari berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat
meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan
talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner Tahun 2021," kata Teguh.

251

Judul

Berdayakan Talenta Muda, Kemnaker Sosialisasikan Talent Corner di
Surakarta

Nama Media

merdeka.com

Newstrend
Halaman/URL

Sosialisasi Talent Corner
https://www.merdeka.com/peristiwa/berdayakan-talenta-mudakemnaker-sosialisasikan-talent-corner-di-surakarta.html

Jurnalis

Merdeka

Tanggal

2021-06-11 19:14:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
neutral - Muchtar Aziz (Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi keterampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemetaan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Suarakarta) FGD dan Talent Talks yang berlangsung
tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent
Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner
Tahun 2021

Ringkasan
Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya
di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner. Nantinya,
Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga
dapat diberdayakan dan dikembangkan.
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BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI
SURAKARTA
Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya
di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner. Nantinya,
Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga
dapat diberdayakan dan dikembangkan.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi
Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021) Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus
memfasilitasi talenta-talenta muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan
pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, tutur Dirjen
Budi, maka angka pengangguran dari kalangan pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
Oleh karena itu, menurut Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi keterampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemetaan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta
muda yang kreatif," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BLK Suarakarta, Teguh Sulitiyono, mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini nantinya akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner
yang tepat sasaran. Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk menyosialisasikan program
Talent Corner yang mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri
kreatif dari berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat
meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan
talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner Tahun 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi . Turut hadir dalam FGD
ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi; Perwakilan Pemda Kota Surakarta;
dan Talent Hub Kota Surakarta.
[hhw].
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neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Suarakarta) FGD dan Talent Talks yang berlangsung
tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent
Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner
Tahun 2021

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner di Surakarta, Jawa Tengah.
Tujuannya untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan,
khususnya di bidang ekonomi Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan
talenta-talenta muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. Demikian
dikatakan Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalatvoktas
Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi
Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/6).
254

KEMNAKER SOSIALISASI TALENT CORNER, BERDAYAKAN KAUM MUDA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner di Surakarta, Jawa
Tengah. Tujuannya untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam
pembangunan, khususnya di bidang ekonomi Nantinya, Talent Corner akan menjadi program
yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan
dikembangkan.
Demikian dikatakan Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan
Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/6).
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," katanya.
Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta
muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, tutur Dirjen Budi, maka angka
pengangguran dari kalangan pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
Oleh karena itu, menurut Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini.
"Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan dalam mendukung
peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BLK Suarakarta, Teguh Sulitiyono, mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini nantinya akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner
yang tepat sasaran.
Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk menyosialisasikan program Talent Corner yang
mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri kreatif dari
berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat
meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan
talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner Tahun 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi.
Turut hadir dalam FGD ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi; Perwakilan
Pemda Kota Surakarta; dan Talent Hub Kota Surakarta. (osc)
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neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Suarakarta) FGD dan Talent Talks pada 10-11Juni 2021
ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam
mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner Tahun 2021

Ringkasan
Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya
di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner. Nantinya,
Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga
dapat diberdayakan dan dikembangkan.

256

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI
SURAKARTA
INFO NASIONAL--Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam
pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan
Talent Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," ujar Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi
Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat 11 Juni 2021.
Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen terus memfasilitasi talenta-talenta muda
melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
Dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari kalangan pemuda dapat
ditekan.
Saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia termasuk yang tertinggi dibandingkan
negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
Karena itu, katat Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan."Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan dengan
permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat
menekan mismatch tersebut," kata Muchtar Aziz.
Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta
muda yang kreatif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BLK Suarakarta, Teguh Sulitiyono, mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini akan menjadi masukan untukmerancang program-program Talent Corner yang tepat
sasaran. Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk menyosialisasikan program Talent Corner
yang mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri kreatif dari
berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks pada 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik
mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran
program Talent Corner Tahun 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi. Turut hadir dalam FGD
ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi, Perwakilan Pemkot Surakarta, dan
Talent Hub Kota Surakarta.( .
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neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Suarakarta) FGD dan Talent Talks yang berlangsung
tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent
Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner
pada 2021

Ringkasan
Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya
di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner. Nantinya,
Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, sehingga
dapat diberdayakan dan dikembangkan.
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BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI
SURAKARTA
SURAKARTA - Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam
pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan
Talent Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi
Dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021) Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus
memfasilitasi talenta-talenta muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan
pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, tutur Dirjen
Budi, maka angka pengangguran dari kalangan pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
Oleh karena itu, menurut Muchtar Aziz, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
Dalam kesempatan ini, Ia mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker dalam pelaksanaan
FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BLK Suarakarta, Teguh Sulitiyono, mengatakan, hasil dari FGD dan Talent
Talks ini nantinya akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner
yang tepat sasaran. Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk mensosialisasikan program
Talent Corner yang mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri
kreatif dari berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat
meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan
talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner pada 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi. Turut hadir dalam FGD
ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi; Perwakilan Pemda Kota Surakarta dan
Talent Hub Kota Surakarta. CM (srf).
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neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan
talenta, pengembangan skill, dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan
komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama
neutral - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan
dengan permintaan pada pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan
dapat menekan mismatch tersebut
positive - Muchtar Aziz (Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
Binalatvoktas Kemnaker) Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi
ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang
kreatif
positive - Teguh Sulitiyono (Kepala BLK Surakarta) FGD dan Talent Talks yang berlangsung
tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran publik mengenai Talent
Corner dalam mendapatkan data jaringan talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner
Tahun 2021

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner untuk memberdayakan dan
meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Plt.
Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker Muchtar
Aziz mengatakan nantinya Talent Corner akan menjadi program yang memetakan potensi anak
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan.
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BERDAYAKAN POTENSI ANAK MUDA, KEMNAKER MENYOSIALISASIKAN TALENT
CORNER DI SURAKARTA
SURAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Talent Corner untuk
memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya di
bidang ekonomi.
Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Binalatvoktas Kemnaker
Muchtar Aziz mengatakan nantinya Talent Corner akan menjadi program yang memetakan
potensi anak muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan.
"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill,
dan match making yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Muchtar saat membuka Focus Group
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (11/6) Muchtar Aziz mengatakan Kemnaker berkomitmen untuk terus
memfasilitasi talenta-talenta muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan
pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari kalangan
pemuda dapat ditekan.
Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat pengangguran anak muda di Indonesia masih termasuk
yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Singapura, dan Malaysia.
Oleh karena itu, Muchtar Aziz menyebutkan, pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan
cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan
sesuai dengan kebutuhan.
"Ini terjadi karena kurangnya relevansi ketrampilan yang dihasilkan dengan permintaan pada
pasar kerja. Sehingga pemataan melalui Talent Corner ini diharapkan dapat menekan mismatch
tersebut," tutur Muchtar Aziz.
Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker dalam pelaksanaan FGD dan
Talent Talks kali ini.
"Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan dalam mendukung
peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," jelasnya.
Kepala BLK Surakarta Teguh Sulitiyono mengatakan hasil dari FGD dan Talent Talks ini nantinya
akan menjadi masukan dalam merancang program-program Talent Corner yang tepat sasaran.
Selain itu FGD dan Talent Talks ini juga untuk menyosialisasikan program Talent Corner yang
mengangkat topik keprofesian di masa depan, entrepreneurship, dan industri kreatif dari
berbagai sudut pandang.
"FGD dan Talent Talks yang berlangsung tanggal 10-11Juni 2021 ini diharapkan dapat
meningkatan kesadaran publik mengenai Talent Corner dalam mendapatkan data jaringan
talenta muda sebagai sasaran program Talent Corner Tahun 2021," kata Teguh.
Setelah Kota Surakarta, FGD Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks ini
juga akan diadakan di kota Padang, Medan, Samarinda dan Banyuwangi.
Turut hadir dalam FGD ini Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Lutfi; Perwakilan
Pemda Kota Surakarta; dan Talent Hub Kota Surakarta. (jpnn).
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait adanya lima Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6) malam. Untuk
penanganan kasus tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen
Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus yang menuai sorotan
masyarakat itu.

KEMNAKER INVESTIGASI KASUS KABURNYA 5 CALON PEKERJA MIGRAN DI
MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait adanya lima Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memerintahkan
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus yang menuai sorotan
masyarakat itu.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang di Jakarta,
Jumat (11/6).
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah lima orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
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"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," ungkapnya.
Sebelumnya, 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.
Kesaksian Warga Siti Romlah, warga sekitar lokasi mengungkapkan lima orang berhasil kabur
dari bangunan. Namun tiga orang terluka setelah berteriak meminta tolong warga sekitar.
"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.
[idr]
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menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut
dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3) Saya minta
kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengah-tengah
adanya pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) untuk mengusut kasus lima orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur
dari lantai empat Gedung Mes Balai Latihan Kerja ( BLK ) Central Karya Semesta (CKS). Adapun
gedung tersebut berlokasi di di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur (Jatim).

MENAKER IDA PERINTAHKAN DITJEN BINWASNAKER DAN K3 USUT KASUS
KABURNYA 5 CPMI DI MALANG
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) untuk mengusut kasus lima orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur
dari lantai empat Gedung Mes Balai Latihan Kerja ( BLK ) Central Karya Semesta (CKS).

264

Adapun gedung tersebut berlokasi di di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur (Jatim).
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3 Haiyani
Rumondang di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Seperti diketahui, terdapat pemberitaan dari media online yang menyebutkan bahwa lima CPMI
asal Nusa Tenggara Barat (NTB) nekat turun dari lantai empat Gedung Mes BLK CKS
menggunakan alat bantu berupa lilitan kain sarung.
Dikatakan bahwa tiga orang di antaranya mengalami patah tulang kaki dan luka pada bagian
kepala, lantaran jatuh dari ketinggian 12 meter.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Terkait penanganan kasus tersebut, Dirjen Binwasnaker dan K3 menegaskan
agar Tim Pengawas Ketenagakerjaan bertindak cepat dan cermat.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) karena pandemi,
muncul berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," tegas Haiyani.
Ia meminta agar kasus tersebut segera diusut, apakah lima CPMI yang kabur tersebut
merupakan peserta pelatihan keterampilan, atau mereka adalah CPMI yang ditampung untuk
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Menaker menurunkan Tim Pengawas
Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Saya minta kasusnya harus didalami
dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengah-tengah pembatasan penempatan PMI
karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memerintahkan jajarannya untuk menginvestigasi lima Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari lantai 4 mess penampungan di Balai
Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu malam kemarin. Perintah Menaker
ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang agar membentuk tim yang
akan melakukan investigasi. "Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi
kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik, " ujar Haiyani dalam rilisnya, Jumat, 11
Juni 2021.

KEMNAKER INVESTIGASI CALON PMI YANG KABUR DI MALANG
INFO NASIONAL - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memerintahkan jajarannya untuk
menginvestigasi lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu malam kemarin.
Perintah Menaker ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang agar
membentuk tim yang akan melakukan investigasi. "Menaker menurunkan Tim Pengawas
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Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik, " ujar Haiyani
dalam rilisnya, Jumat, 11 Juni 2021.
Dalam arahannya, Haiyani menegaskan agar tim tersebut bertindak cepat dan cermat, sehingga
menemukan jawaban pasti apakah lima orang yang diduga CPMI melompat tersebut sedang
mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI
melompat dari gedung BLK luar negeri, " katanya.
Sebelumnya diberitakan ima CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung mess
lantai 4. Tiga di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
terjatuh dari ketinggian gedung sekitar 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu
seadanya berupa lilitan kain sarung.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi
terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.

KEMNAKER TERJUNKAN TIM PENGAWAS KETENAGAKERJAN INVESTIGASI LIMA
CPMI DI MALANG
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi
terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam.
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Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Dari pemberitaan media online, 5 CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung mess
lantai 4, di mana 3 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya
berupa lilitan kain sarung.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang (c)2021 Dalam arahannya kepada
Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim bertindak cepat dan
cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI melompat tersebut sedang
mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," lanjut Haiyani. [hhw].
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait adanya 5 Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari tempat penampungan di Malang. Untuk
itu, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang
menangani kasus tersebut. Diketahui, 5 CPMI yang nekat kabur pada Rabu (9/6) malam itu
meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta
(CKS). BLK ini berlokasi di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa
Timur.

KEMNAKER TERJUNKAN TIM UNTUK INVESTIGASI 5 CALON PMI KABUR DI
MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait adanya 5 Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari tempat penampungan di Malang. Untuk
itu, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang
menangani kasus tersebut.
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Diketahui, 5 CPMI yang nekat kabur pada Rabu (9/6) malam itu meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS). BLK ini berlokasi di
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang dalam
keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).
Haiyani menegaskan kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan agar bertindak cepat dan cermat.
Ia menambahkan, kasus ini harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI tersebut sedang
mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung dan akan diberangkatkan bekerja ke luar
negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " pungkasnya.
Sebagai informasi, 5 CPMI yang kabur ini berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka turun
dari gedung mess lantai 4. Adapun 3 orang di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka
di bagian kepala lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka
menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mempersiapkan jurusan baru itu,
Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan sebagainya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka
usaha kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di
BLK komunitas

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan 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 SIAPKAN PELATIHAN KONTEN YOUTUBER, KULINER HINGGA SPA
TERAPIS
JAKARTA, : Kementerian Ketenagakerjaan 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 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 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.
A 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.
kbc 10.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menerjunkan tim untuk
menginvestigasi 5 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang kabur. 5 calon pekerja migran
Indonesia itu kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (
BLK ) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam. "Menaker menurunkan Tim Pengawas
Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen
Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

KEMNAKER TERJUNKAN TIM UNTUK INVESTIGASI 5 CALON PEKERJA MIGRAN
YANG KABUR
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menerjunkan tim untuk
menginvestigasi 5 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang kabur. 5 calon pekerja migran
Indonesia itu kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (
BLK ) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam.
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"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Berdasarkan informasi yang beredar, 5 calon pekerja migran Indonesia yang kabur itu berasal
dari Nusa Tenggara Barat ( NTB ). Mereka secara berjamaah loncat dari gedung mess lantai 4.
Akibatnya, 3 di ntaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya
berupa lilitan kain sarung.
Dalam arahannya kepada tim pengawas ketenagakerjaan, Haiyani menegaskan agar tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " lugas Haiyani.
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neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ini adalah cara-cara
kolonialisme. Sifat penjajah
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Faktanya, sampai
hari ini apa yang disampaikan pemerintah bertolak belakang. Tax amnesty jilid satu tidak sesuai
dengan harapan. Buktinya APBN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan
sekarang pertumbuhan ekonomi negatif
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Karena itu KSPI
menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI akan
kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan
penolakan omnibus law

Ringkasan
Rencana kebijakan pemerintah terkait penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako
dikecam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI, Said Iqbal
mengungkapkan, kebijakan yang tengah disusun Kementerian Keuangan itu menambah deretan
kebijakan yang tidak pro rakyat. Pasalnya, pemerintah juga akan memberlakukan tax amnesty
jilid dua.

KECAM RENCANA KEBIJAKAN PPN SEMBAKO, KSPI: INI CARA-CARA KOLONIAL!
Rencana kebijakan pemerintah terkait penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako
dikecam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, kebijakan yang tengah disusun Kementerian
Keuangan itu menambah deretan kebijakan yang tidak pro rakyat. Pasalnya, pemerintah juga
akan memberlakukan tax amnesty jilid dua.
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"Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis
yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).
Di samping itu, Said Iqbal juga membandingkan rencana kebijakan penarikan PPN sembako
dengan kebijakan perpajakan yang sudah diimplementasikan baru-baru ini. Yaitu berupa insentif
PPnBM hingga 0 persen.
Karena itu Iqbal menegaskan sikap perlawan tehadap rencana penarikan PPN sembako. Ia
berencana bakal turun ke jalan bersama para buruh untuk menuntut pemerintah menghapus
rencana kebijakan tersebut.
Seharusnya Pemerintah Bekerja Lebih Cerdas, Bukan Narikin Pajak Sembako "Faktanya, sampai
hari ini apa yang disampaikan pemerintah bertolak belakang. Tax amnesty jilid satu tidak sesuai
dengan harapan. Buktinya APBN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan
sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," tuturnya.
"Karena itu KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu
dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi
penolakan bersamaan penolakan omnibus law," demikian Said Iqbal.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi
terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.

KEMNAKER TERJUNKAN TIM PENGAWAS KETENAGAKERJAN INVESTIGASI LIMA
CPMI DI MALANG
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan
investigasi terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan
meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta
(CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6/2021) malam.
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Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Dari pemberitaan media online, 5 CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung mess
lantai 4, di mana 3 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya
berupa lilitan kain sarung.
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " lanjut Haiyani.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi
terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat
dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS),
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6/2021) malam. Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut. "Menaker
menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut
dengan baik, "ujar Haiyani Rumondang, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

KEMNAKER TERJUNKAN TIM PENGAWAS KETENAGAKERJAN INVESTIGASI 5 CPMI
DI MALANG
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan
investigasi terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan
meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta
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(CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6/2021) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut. "Menaker menurunkan Tim
Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik,
"ujar Haiyani Rumondang, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Dari pemberitaan media daring, lima CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung
mess lantai empat, di mana tiga di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian
kepala, lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat
bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah lima orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," katanya. CM (ars).
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neutral - @prakerja.go.id (N/A) Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman
sebagai penerima Kartu Prakerja Gelombang 17!
neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja)
Gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester 1/2021
neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) Durasi
pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44 ribu
positive - 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 Rp 10 triliun telah terpenuhi
neutral - Manajemen Kartu Prakerja (N/A) Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak
menerima SMS pengumuman. Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut
neutral - Manajemen Kartu Prakerja (N/A) Saat ini, kami sedang mengirimkan dana ke akun
Prakerja Sobat secara bertahap. Bila dananya belum tersedia, silakan cek kembali akun Prakerja
Sobat secara berkala, ya

Ringkasan
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah mulai mengumumkan hasil seleksi program Kartu
Prakerja Gelombang 17 . Mengutip laman Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id, Jumat
(11/6/2021), pengumuman hasil seleksi ini sudah dilakukan melalui pesan singkat ke masingmasing penerima.

282

PENERIMA KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DIUMUMKAN, BURUAN CEK
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah mulai mengumumkan hasil seleksi program Kartu
Prakerja Gelombang 17 .
Mengutip laman Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id, Jumat (11/6/2021), pengumuman
hasil seleksi ini sudah dilakukan melalui pesan singkat ke masing-masing penerima.
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17!" tulis akun @prakerja.go.id.
Setelah dinyatakan diterima, peserta dapat langsung melakukan pelatihan dengan membeli
pelatihannya terlebih dahulu. Pertama, cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana
pelatihan sudah tersedia, lalu pelatihan yang diminati, baik di Bukalapak, Mau Belajar Apa,
Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Sekolahmu, atau Tokopedia.
Para peserta harus menonton video tentang Kartu Prakerja yang ada di dashboard sebelum
membeli pelatihan pertama. Setelah memilih pelatihan yang diinginkan, beli lah pelatihan dan
bayar dengan Nomor Kartu Prakerja.
"Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman. Bila lewat
dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut," ujar Manajemen Kartu Prakerja.
Manajemen Kartu Prakerja juga mengingatkan, bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam
bentuk kartu fisik.
"Saat ini, kami sedang mengirimkan dana ke akun Prakerja Sobat secara bertahap. Bila dananya
belum tersedia, silakan cek kembali akun Prakerja Sobat secara berkala, ya," demikian dikutip.
Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja memastikan tak akan lagi membuka program
perekrutan hingga akhir Juni 2021 pasca pendaftaran gelombang 17 berakhir pada Senin
(7/6/2021) pukul 23.59 WIB.
"Gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester 1/2021," jelas Head of
Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, Senin (7/6/2021).
Louisa menyampaikan, waktu pendaftaran pada gelombang 17 ini tergolong lebih singkat
dibanding tahap-tahap sebelumnya sejak dibuka Sabtu (5/6/2021). Ini lantaran kuota yang
tersedia juga tak banyak.
"Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44
ribu," kata Louisa.
Adapun pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 diadakan di luar jadwal untuk menyerap
kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut lantaran tidak membeli program pelatihan
dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.
Oleh karenanya, Louisa menyatakan jika gelombang 17 jadi tahap akhir dalam perekrutan
program Kartu Prakerja di semester I 2021. Sebab target penerima pelatihan dan bantuan telah
mencapai target.
"Dengan penutupan gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
Semester 1 tahun 2021 dengan dana Rp 10 triliun telah terpenuhi," tutur Louisa.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Sebanyak lima wanita yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nekat terjun dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Lima Wanita tersebut diketahui cukup lama berada di mess penampungan untuk menunggu
keberangkatan bekerja ke luar negeri, yang tertunda akibat pandemic Covid-19.

MENAKER TERJUNKAN TIM UNTUK TANGANI KASUS 5 CALON PEKERJA MIGRAN
YANG TERJUN DARI LANTAI 4 BLK MALANG
JAKARTA, - Sebanyak lima wanita yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nekat
terjun dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS),
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
Lima Wanita tersebut diketahui cukup lama berada di mess penampungan untuk menunggu
keberangkatan bekerja ke luar negeri, yang tertunda akibat pandemic Covid-19.
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Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menerjunkan Tim Pengawas Investigasi Lima
CPMI di Malang untuk menyelidiki penyebab aksi tersebut.
" Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Insiden yang terjadi pada Rabu malam lalu, menyebabkan tiga orang di antaranya mengalami
patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran ketinggian gedung yang mencapai 12
meter.
Kronologi kejadiannya, saat kelima wanita ini berusaha turun, mereka menggunakan lilitan kain
sarung. Sayangnya lilitan kain sarung tersebut tak mampu menahan bobot tubuh mereka, dan
akhirnya terjun bebas dari lanti 4 mess penampungan.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Haiyani memastikan akan mengusut tuntas kasus ini. Ia juga memastikan,
apakah 5 orang CPMI tersebut sedang dalam masa pelatihan keterampilan atau dalam
penampungan untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," tegas dia.
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positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi
terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6) malam. Untuk
penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3,
Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.

KEMNAKER KIRIM TIM USUT 5 CALON PMI KABUR DARI BLK DI MALANG
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan
investigasi terkait adanya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan
meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta
(CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.
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"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Dari pemberitaan media online, 5 CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung mess
lantai 4, di mana 3 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya
berupa lilitan kain sarung.
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," lanjut Haiyani.
(osc)
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Menaker menurunkan Tim Pengawas
Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Haiyani Rumondang) Saya minta kasusnya harus didalami
dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan
penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung
BLK luar negeri

Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memerintahkan jajarannya untuk menginvestigasi lima Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari lantai 4 mess penampungan di Balai
Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu malam kemarin. Perintah Menaker
ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang agar membentuk tim yang
akan melakukan investigasi. "Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi
kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik, " ujar Haiyani dalam rilisnya, Jumat, 11
Juni 2021.

KEMNAKER INVESTIGASI CALON PEKERJA MIGRAN YANG KABUR
INFO NASIONAL - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memerintahkan jajarannya untuk
menginvestigasi lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu malam kemarin.
Perintah Menaker ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang agar
membentuk tim yang akan melakukan investigasi. "Menaker menurunkan Tim Pengawas
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Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik, " ujar Haiyani
dalam rilisnya, Jumat, 11 Juni 2021.
Dalam arahannya, Haiyani menegaskan agar tim tersebut bertindak cepat dan cermat, sehingga
menemukan jawaban pasti apakah lima orang yang diduga CPMI melompat tersebut sedang
mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " lanjut Haiyani.
Sebelumnya diberitakan bahwa lima CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari gedung
mess lantai 4. Tiga di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
terjatuh dari ketinggian gedung sekitar 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu
seadanya berupa lilitan kain sarung.
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neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian
untuk menangani kasus tersebut dengan baik
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat
mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait kaburnya lima
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central
Karya Semesta (CKS). Kelima PCMI nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess di BLK di
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6)
malam.

KEMNAKER TERJUNKAN TIM INVESTIGASI UNTUK USUT KABURNYA LIMA CPMI
DARI BLK DI MALANG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan investigasi terkait kaburnya lima
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central
Karya Semesta (CKS).
Kelima PCMI nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess di BLK di Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6) malam.
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Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk
menangani kasus tersebut.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang,
di Jakarta, Jumat (11/6).
Berdasarkan pemberitaan media online, lima CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) turun dari
gedung mess lantai 4, di mana 3 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian
kepala, lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat
bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah lima orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " lanjut Haiyani.
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neutral - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kita sudah periksa tujuh
saksi, baik itu dari warga maupun dari manajemen PT
negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kita masih proses
penyelidikan, kita juga perlu mendalami. Karena untuk menentukan satu tindak pidana, kita
harus memiliki beberapa alat bukti dan juga fakta-fakta
negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kita akan berkoordinasi
dengan rumah sakit, apakah diperbolehkan melakukan pemeriksaan dengan kondisi korban
seperti itu
neutral - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Dari pemeriksaan itu,
akan bisa menjawab beredar video-video itu, akan kita tanyakan juga. Yang jelas, kami akan
bergerak secara profesional. Kalau memang ada tindak pidana, akan kita proses menurut aturan
hukum yang berlaku
negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Kita bicara sebab akibat,
sementara fakta yang ada, tiga orang meloncat. Tentu ada sebabnya, ini yang nantinya kita
ungkap

Ringkasan
Polisi tengah menyelidiki adanya pelanggaran pidana usai 5 calon TKW kabur dari balai pelatihan
kerja di Kota Malang. 7 Saksi sudah dimintai keterangan. Salah satunya manajemen PT Centra
Karya Semesta, tempat karantina calon TKW tersebut. "Kita sudah periksa tujuh saksi, baik itu
dari warga maupun dari manajemen PT," kata Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton
Yudha Riambodo kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).
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POLISI SELIDIKI ADANYA UNSUR PIDANA 5 CALON TKW YANG KABUR DARI
TEMPAT KARANTINA
Polisi tengah menyelidiki adanya pelanggaran pidana usai 5 calon TKW kabur dari balai pelatihan
kerja di Kota Malang. 7 Saksi sudah dimintai keterangan. Salah satunya manajemen PT Centra
Karya Semesta, tempat karantina calon TKW tersebut.
"Kita sudah periksa tujuh saksi, baik itu dari warga maupun dari manajemen PT," kata
Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo kepada wartawan, Jumat
(11/6/2021).
Tinton mengaku, pihaknya sudah memiliki data adanya calon TKW lain yang masih berada di
balai pelatihan bernama Centra Karya Semesta Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan
Kedungkandang, itu.
Namun, pihaknya tidak bisa membeberkan secara detil proses penyelidikan yang sedang
berjalan. "Kita masih proses penyelidikan, kita juga perlu mendalami. Karena untuk menentukan
satu tindak pidana, kita harus memiliki beberapa alat bukti dan juga fakta-fakta," tuturnya.
Satreskrim Polresta Malang Kota juga belum meminta keterangan tiga korban, yang saat ini
tengah menjalani perawatan di rumah sakit.
"Kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit, apakah diperbolehkan melakukan pemeriksaan
dengan kondisi korban seperti itu," tegasnya.
Dari pemeriksaan itu, lanjut Tinton, diharapkan bisa mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.
Termasuk video-kasberisi keterangan korban yang kabur kini beredar.
"Dari pemeriksaan itu, akan bisa menjawab beredar video-video itu, akan kita tanyakan juga.
Yang jelas, kami akan bergerak secara profesional. Kalau memang ada tindak pidana, akan kita
proses menurut aturan hukum yang berlaku," tandasnya.
Tinton mengungkapkan, fakta sementara terjadi adalah, tiga calon tenaga kerja me loncat dari
tempat penampungan. Tentu, aksi nekat mereka memiliki alasan yang perlu diungkap.
"Kita bicara sebab akibat, sementara fakta yang ada, tiga orang meloncat. Tentu ada sebabnya,
ini yang nantinya kita ungkap," pungkasnya.
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negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan melakukan investigasi terkait adanya lima
calon pekerja migran indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan melompat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kota Malang, Jawa
Timur, pada Rabu (9/6/2021). Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang
mengatakan menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik.

KEMNAKER USUT 5 CALON PEKERJA MIGRAN LOMPAT DARI LANTAI 4 BLK
, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan melakukan investigasi terkait
adanya lima calon pekerja migran indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan melompat dari
lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kota
Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021).
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan menurunkan Tim
Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik," ujar Haiyani dalam siaran pers, Jumat
(11/6/2021).
Menurutnya, peristiwa ini sangat mengejutkan, karena di tengah-tengah adanya pembatasan
penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung
BLK luar negeri.
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Dia meminta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus
dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan
keterampilan atau ditampung akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
Sebelumnya, ada 5 CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) melompat dari gedung mess lantai 4,
di mana 3 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran
ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya
berupa lilitan kain sarung.
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Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan melakukan investigasi
terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat
dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja ( BLK ) Central Karya Semesta (CKS),
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6/2021) malam. Untuk penanganan kasus tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus yang
menuai sorotan masyarakat itu.

CALON PEKERJA MIGRAN KABUR SAAT PELATIHAN, KEMNAKER TURUN TANGAN
Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan melakukan
investigasi terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan
meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja ( BLK ) Central Karya Semesta
(CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu
(9/6/2021) malam.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen
Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus yang menuai sorotan
masyarakat itu.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang di Jakarta,
Jumat (11/6/2021).
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah lima orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
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"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia karena pandemi, muncul
berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," ungkapnya.
Sebelumnya, 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.
"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. Reporter:
Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
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neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PMPTSP) Kota Malang) Hal itu berdasarkan izin nomor 566/LA-LPK/I/2017, 259/LALPK/I/2019 dan 260/LA-LPK/2019. Memang belum berizin. Saat ini ada penambahan program
pelatihan. Dimana untuk perizinan masih dalam proses di Disnaker PMPTSP
neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PMPTSP) Kota Malang) Disnaker bersama dengan pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI
san UPT. P2TKI Jawa Timur akan mendalami kasus ini dengan langsung mengunjungi BLKLN/LPK
CKS
neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PMPTSP) Kota Malang) Kasus calon pekerja migran atau TKW memang beberapa kali
terjadi di BLKLN/LPK CKS. Dari penuturan pihak CKS, merasa tidak ada permasalahan dengan
calon pekerja migran. Terkait penjelasan korban, kami belum bisa mengatakan dulu, nunggu
pendalaman dan BAP Polisi
negative - Calon TKW (N/A) Sudah nggak kuat. Kita disiksa, disuruh sekolah, disuruh kerja.
Malam lebaran ada yang meninggal dunia. Kita disuruh diam, kalau ngomong-ngomong kita akan
dihukum. HP kita disita (waktu itu). PT nya bukan PT resmi, sering didatangi polisi. Tapi kami
tidak dibolehin turun, tidak dibolehin ribut

Ringkasan
Plt Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota
Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta
(CKS) belum memenuhi sejumlah ketentuan izin operasional. Sebab, perizinan di balai latihan
tersebut untuk para calon pekerja migran ini masih dalam proses.
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5 CALON TKW MAU KABUR, BALAI LATIHAN KERJA DI MALANG TIDAK BERIZIN
Plt Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota
Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta
(CKS) belum memenuhi sejumlah ketentuan izin operasional. Sebab, perizinan di balai latihan
tersebut untuk para calon pekerja migran ini masih dalam proses.
"Hal itu berdasarkan izin nomor 566/LA-LPK/I/2017, 259/LA-LPK/I/2019 dan 260/LA-LPK/2019.
Memang belum berizin. Saat ini ada penambahan program pelatihan. Dimana untuk perizinan
masih dalam proses di Disnaker PMPTSP," kata Erik, Jumat, 11 Juni 2021.
Seperti diketahui, 5 calon Tenaga Kerja Wanita atau TKW dari wilayah Nusa Tenggara Barat
(NTB) mencoba kabur dari BLK yang berlokasi di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu, Kota Malang, pada
Rabu, 9 Juni 2021 malam. Mereka menjebol teralis di lantai 4 dengan bermodalkan tali yang
dibuat dari potongan selimut.
Di tengah upaya kabur itu, nahasnya mereka terjatuh. Tiga orang mengalami luka-luka, dan dua
orang lainnya berhasil melarikan diri. Tiga calon TKW yang mendapat luka itu langsung dibawa
warga ke RSUD Kota Malang untuk mendapat perawatan intensif.
Erik mengatakan, ada pengakuan calon pekerja migran yang disiksa. Bahkan, tidak diberi waktu
istirahat cukup. Pihak Polresta Malang Kota masih melakukan pendalaman dalam kasus ini.
Namun, yang jelas perizinan PT Central Karya Semesta belum memenuhi ketentuan.
"Disnaker bersama dengan pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI san UPT. P2TKI Jawa Timur
akan mendalami kasus ini dengan langsung mengunjungi BLKLN/LPK CKS," ujar Erik.
Erik membenarkan, kasus calon pekerja migran kabur dari balai pelatihan sudah beberapa kali
terjadi di tempat ini. Pihak CKS saat dikonfirmasi Disnaker PMPTSP Kota Malang mengaku tidak
pernah ada persoalan dengan para calon pekerja migran.
"Kasus calon pekerja migran atau TKW memang beberapa kali terjadi di BLKLN/LPK CKS. Dari
penuturan pihak CKS, merasa tidak ada permasalahan dengan calon pekerja migran. Terkait
penjelasan korban, kami belum bisa mengatakan dulu, nunggu pendalaman dan BAP Polisi,"
tutur Erik
Berdasarkan video amatir warga yang sempat merekam perbincangan dengan korban. Alasan
kuat calon TKW kabur karena diperlakukan tidak manusiawi. Selain sering disiksa, mereka
disebut tidak memiliki waktu libur, dihukum dan dieksploitasi. Bahkan, ada calon TKW meninggal
dunia tetapi semuanya diminta bungkam.
"Sudah nggak kuat. Kita disiksa, disuruh sekolah, disuruh kerja. Malam lebaran ada yang
meninggal dunia. Kita disuruh diam, kalau ngomong-ngomong kita akan dihukum. HP kita disita
(waktu itu). PT nya bukan PT resmi, sering didatangi polisi. Tapi kami tidak dibolehin turun, tidak
dibolehin ribut," tutur calon TKW yang terjatuh dalam video amatir warga.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar adanya 5 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan
Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam. Kasus ini ditanggapi Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyani Rumondang pada Jumat (11/6/2021).

KEMNAKER INVESTIGASI KASUS 5 CPMI YANG NEKAT LONCAT DARI LANTAI 4
MESS BLK DI MALANG
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar adanya 5 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess penampungan di Balai
Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (9/6/2021) malam.
Kasus ini ditanggapi Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang pada Jumat (11/6/2021).
Ia mengatakan akan melakukan investigasi dengan menerjunkan pengawas ketenagakerjaan
untuk menangani kasus tersebut.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, di Jakarta,
Jumat (11/6/2021). Dikabarkan 5 CPMI berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
Para CPMI nekat loncat dari gedung mess lantai 4, di mana 3 di antaranya mengalami patah
tulang kaki dan terluka bagian kepala, lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter.
Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.
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Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat.
Kasusnya harus dipetakan apakah 5 orang yang diduga CPMI melompat tersebut sedang
mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri, " lanjut Haiyani.
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neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang) Jadi memang belum
berizin karena ada penambahan program pelatihan. Izinnya masih dalam proses di Disnaker
PMPTSP
negative - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang) Disnaker bersama
dengan pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI dan UPT P2TKI Jawa Timur akan mendalami kasus
ini dengan langsung mengunjungi tempat itu
negative - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang) Kasus calon pekerja
migran atau TKW memang beberapa kali terjadi di BLKLN/LPK CKS. Dari penuturan pihak CKS,
merasa tidak ada permasalahan dengan calon pekerja migran. Terkait penjelasan korban, kami
belum bisa mengatakan dulu, nunggu pendalaman dan BAP Polisi

Ringkasan
Disnaker PMPTSP Kota Malang menyebut jika Balai Latihan Kerja PT Central Karya Semesta tidak
memiliki izin operasional. Sebelumnya, di BLK yang terletak di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan
Kedungkandang ini terdapat lima orang calon TKW/PMI yang mencoba kabur dengan melompat
dari lantai empat gedung tersebut. Plt Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso
mengungkapkan, BLK itu belum memenuhi sejumlah ketentuan izin operasional lantaran
perizinannya masih dalam proses. Hal itu berdasarkan izin nomor 566/LA-LPK/I/2017, 259/LALPK/I/2019 dan 260/LA-LPK/2019.

LIMA TKW DI MALANG KABUR, DISNAKER: BALAI LATIHAN TIDAK BERIZIN
Malang : Disnaker PMPTSP Kota Malang menyebut jika Balai Latihan Kerja PT Central Karya
Semesta tidak memiliki izin operasional. Sebelumnya, di BLK yang terletak di Kelurahan Bumiayu,
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Kecamatan Kedungkandang ini terdapat lima orang calon TKW/PMI yang mencoba kabur dengan
melompat dari lantai empat gedung tersebut.
Plt Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengungkapkan, BLK itu belum
memenuhi sejumlah ketentuan izin operasional lantaran perizinannya masih dalam proses. Hal
itu berdasarkan izin nomor 566/LA-LPK/I/2017, 259/LA-LPK/I/2019 dan 260/LA-LPK/2019.
"Jadi memang belum berizin karena ada penambahan program pelatihan. Izinnya masih dalam
proses di Disnaker PMPTSP," kata Erik, Jumat (11/6/2021).
Ditanya soal diguaan calon TKW tersebut disiksa di dalam BLK, Erik menyerahkan kasus ini pada
pihak kepolisian. Namun Disnaker PMPTSP tetap akan melakukan pendalaman akan kasus ini.
"Disnaker bersama dengan pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI dan UPT P2TKI Jawa Timur
akan mendalami kasus ini dengan langsung mengunjungi tempat itu," ungkap pria yang kini jiga
menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang ini.
Pihaknya juga membenarkan bahwa kasus calon pekerja migran kabur dari Balai Pelatihan
tersebut bukan yang pertama kali terjadi.
"Kasus calon pekerja migran atau TKW memang beberapa kali terjadi di BLKLN/LPK CKS. Dari
penuturan pihak CKS, merasa tidak ada permasalahan dengan calon pekerja migran. Terkait
penjelasan korban, kami belum bisa mengatakan dulu, nunggu pendalaman dan BAP Polisi,"
ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, lima orang calon TKW melompat dari gedung penampungan. Untuk
kabur, mereka menggunakan kain yang disambung, namun kain tersebut terputus hingga korban
jatuh. Dari lima orang yang berusaha kabur, tiga mengalami luka dan menjalani perawatan di
rumah sakit, satu orang melarikan diri, dan satu orang lainnya dibawa masuk kembali ke gedung
penampungan. Polisi telah memerika 7 orang saksi terkait kasus ini.
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positive - 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
positive - 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
positive - 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. 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.
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BLK BUKA PELATIHAN GRATIS JADI YOUTUBER HINGGA PEMIJAT SPA
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, dan lain-lain," Kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 11 Juni 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, 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 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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negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Kami sedang
melakukan proses penyelidikan apakah ada insur pidana atau tidak dalam peristiwa ini
negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Kita belum bisa
menggali keterangan korban, jadi kiya belum menemukan alasan pasti mengapa meteka kabur
dari sana

Ringkasan
Satlantas Polresta Malang Kota telah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus kaburnya lima
orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka melompat
dari gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (9/6/2021) malam. “Kami sedang
melakukan proses penyelidikan apakah ada insur pidana atau tidak dalam peristiwa ini,” kata
Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo, Jumat (11/6/2021).

KASUS TKW KABUR, POLISI PERIKSA 7 SAKSI
Satlantas Polresta Malang Kota telah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus kaburnya lima
orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka melompat
dari gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (9/6/2021) malam.
“Kami sedang melakukan proses penyelidikan apakah ada insur pidana atau tidak dalam
peristiwa ini,” kata Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo, Jumat
(11/6/2021).
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Menurutnya, tujuh orang saksi yang telah diperiksa polisi merupakan warga sekitar lokasi
kejadian dan manajemen Centra Karya Semesta. Sementara keterangan daei korban luka belum
bisa digali lantaran mereka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
“Kita belum bisa menggali keterangan korban, jadi kiya belum menemukan alasan pasti mengapa
meteka kabur dari sana,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, lima orang calon TKW melompat dari gedung penampungan. Untuk
kabur, mereka menggunakan kain yang disambung, namun kain tersebut terputus hingga korban
jatuh. Dari lima orang yang berusaha kabur, tiga mengalami luka dan menjalani perawatan di
rumah sakit, satu orang melarikan diri, dan satu orang lainnya dibawa masuk kembali ke gedung
penampungan.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker akan membuka berbagai jenis
kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten
dan berdaya saing
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mempersiapkan jurusan baru itu,
Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah, dan lainnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti setelah lulus pelatihan para siswa akan
menerima, sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 kembali
membuka kejuruan-kejuruan baru. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan
berbagai pelatihan akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Di
antaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi,
dan lainnya.

KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN SPA THERAPIST, KULINER HINGGA JADI
YOUTUBER DI BLK KOMUNITAS
JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan
kembali membuka kejuruan-kejuruan baru. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkapkan berbagai pelatihan akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah
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masing-masing. Di antaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber,
barista, animasi, dan lainnya.
"Kemnaker akan membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk
mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing," kata Ida di Jakarta, Jumat
(11/6/2021).
Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan. 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 lainnya," ujar Menaker.
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 sendiri 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 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.
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 .
"Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan
selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas," ujar Menaker Ida.
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Ringkasan
Sebuah video pendek beredar soal curhat calon TKW kabur dari balai pelatihan Kota Malang.
Video itu diambil saat warga menolong mereka usai loncat dari tembok tempat penampungan
dengan ketinggian sekitar setinggi 15 meter. Bagaimana curhatnya? Video berdurasi 1 menit 12
detik itu diambil warga saat menolong tiga calon TKW usai kabur dari balai pelatihan kerja PT
Central Karya Semesta (CKS) Rabu (9/6/2021) malam. Perempuan dalam rekaman video itu juga
mengatakan, dirinya kabur bersama 4 calon TKW lainnya. Dua di antaranya selamat, tiga orang
mengalami luka.

CURHAT CALON TKW MALANG, ISTIRAHAT KURANG HINGGA DISURUH DIAM SAAT
ADA YANG MATI
Sebuah video pendek beredar soal curhat calon TKW kabur dari balai pelatihan Kota Malang.
Video itu diambil saat warga menolong mereka usai loncat dari tembok tempat penampungan
dengan ketinggian sekitar setinggi 15 meter. Bagaimana curhatnya?
Video berdurasi 1 menit 12 detik itu diambil warga saat menolong tiga calon TKW usai kabur
dari balai pelatihan kerja PT Central Karya Semesta (CKS) Rabu (9/6/2021) malam. Perempuan
dalam rekaman video itu juga mengatakan, dirinya kabur bersama 4 calon TKW lainnya. Dua di
antaranya selamat, tiga orang mengalami luka.
"Kami lima orang, dua selamat. Kami bertiga yang luka," kata wanita dalam video yang dilihat
detikcom, Jumat (11/6/2021).
"Semuanya pingin keluar, pas lebaran ada yang mati, kita disuruh diam," cerita salah satu TKW
dalam video yang beredar.
Wanita itu juga mengatakan, nekat kabur dari lokasi gedung paling atas. Warga yang merekam
menyebut lokasi itu biasa digunakan untuk jemuran. "Kami loncat dari lantai empat, lima orang,"
tegasnya.
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Halimah (25), warga tinggal di belakang PT CKS tempat balai pelatihan kerja mengaku dari
penuturan salah satu korban yang nekat kabur mengaku mereka tertekan dengan sistem
pelatihan yang dijalankan.
"Selain itu, dikatakan jam istirahat hanya sedikit dan tak diperbolehkan membawa HP," kata
Halimah.
Polisi sendiri tengah menyelidiki beredarnya video calon TKW yang kabur itu. Tujuannya, apakah
benar rekaman video diambil dari salah satu lima TKW yang kabur malam itu.
"Sampai saat ini, kami masih melakukan penyelidikan. Termasuk adanya video beredar itu," kata
Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo dikonfirmasi terpisah.
Tinton menambahkan, pihaknya sudah meminta keterangan 7 saksi. Salah satunya dari pihak
balai pelatihan kerja. "Sudah tujuh saksi, kita periksa. Salah satunya dari PT (Balai Pelatihan
Kerja)," imbuhnya.
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Menaker menurunkan Tim Pengawas
Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut dengan baik
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Saat turun, mereka menggunakan
alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung
negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Saya minta kasusnya harus didalami
dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengah-tengah adanya pembatasan
penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga CPMI melompat dari gedung
BLK luar negeri

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sedang menginvestigasi terkait adanya lima Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4 mess
penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS), Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 19 Juni 2021. Untuk
penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker dan K3,
Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.

KEMNAKER TERJUNKAN TIM PENGAWAS KETENAGAKERJAN INVESTIGASI 5 CPMI
DI MALANG
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sedang menginvestigasi
terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat
dari lantai 4 mess penampungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (CKS),
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Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 19 Juni
2021.
Untuk penanganan kasus tersebut, Menaker Ida Fauziyah memerintahkan Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang untuk menangani kasus tersebut.
"Menaker menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke lokasi kejadian untuk menangani
kasus tersebut dengan baik, " ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang dalam
keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.
Dari pemberitaan media online, lima CPMI asal Nusa Tenggara Barat ( NTB ) turun dari gedung
mess lantai 4, di mana tiga di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka bagian kepala,
lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter.
"Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung," ujarnya.
Dalam arahannya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Dirjen Haiyani menegaskan agar Tim
bertindak cepat dan cermat. Kasusnya harus dipetakan apakah lima orang yang diduga CPMI
melompat tersebut sedang mengikuti pelatihan keterampilan atau ditampung akan
diberangkatkan bekerja ke luar negeri.
"Saya minta kasusnya harus didalami dengan baik. Peristiwa ini sangat mengejutkan, di tengahtengah adanya pembatasan penempatan PMI karena pandemi, muncul berita lima orang diduga
CPMI melompat dari gedung BLK luar negeri," kata dia.
HENDARTYO HANGGI.
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positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian
Luar Negeri, dan perwakilan kita di supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat.
Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik
neutral - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita
harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah
positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja
teman-teman keimigrasian bisa mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang
butuh perhatian kita semua
neutral - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Sehingga kita mohon semua KL dapat memberikan dukungannya
sampai dengan mereka sampai tujuan rumahnya. Apalagi banyak kelompok rentan ini, ada
lansianya, perempuannya Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam
kondisi yang baik

Ringkasan
Pemerintah berencana untuk mendeportasi sebanyak 7.200 WNI. Keputusan itu diambil usai
Malaysia memutuskan untuk kembali menerapkan lockdown ketat akibat terus melonjaknya
kasus COVID-19. Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
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Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri, mengatakan pemerintah akan
mendahulukan kepulangan WNI yang masuk dalam kelompok usia rentan.

MALAYSIA LOCKDOWN KARENA CORONA: 7.200 WNI DIDEPORTASI, PULANG BILA
SEHAT
Pemerintah berencana untuk mendeportasi sebanyak 7.200 WNI. Keputusan itu diambil usai
Malaysia memutuskan untuk kembali menerapkan lockdown ketat akibat terus melonjaknya
kasus COVID-19.
Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
Femmy Eka Kartika Putri, mengatakan pemerintah akan mendahulukan kepulangan WNI yang
masuk dalam kelompok usia rentan.
Setidaknya sebanyak 300 orang WNI yang termasuk kelompok usia rentan ini rencananya akan
dipulangkan pada tanggal 24 Juni mendatang.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri,
Kemenkes, Kemenkumham, Kemensos, BNPB, dan BP2MI.
"Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan
kita di supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan dipulangkan
dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," ujar Femmy dalam
keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).
Diketahui, 7.200 WNI yang akan dideportasi pemerintah Malaysia itu terdiri dari Pekerja Migran
Indonesia (PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan. Di antara
7.200 orang tersebut, terdapat sebanyak 300 orang yang termasuk kelompok rentan seperti
lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Femmy mengaku memulangkan WNI dalam jumlah besar dari Malaysia jelas memerlukan
persiapan dan kehati-hatian yang ekstra. Karenanya, pemerintah menyiapkan titik-titik debarkasi
penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk pada suatu titik.
Sejumlah persiapan seperti fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI
yang pulang aman dari COVID-19, menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah
asalnya, hingga pendampingan sampai ke daerah asal dipastikan siap sebelum par WNI tiba di
Indonesia.
"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini
tidak mudah," ucap Femmy.
Untuk kelompok rentan yang akan dipulangkan lebih dulu, kata Femmy, pemerintah telah
menyiapkan titik debarkasi di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta, menyiapkan tempat
karantina di Wisma Atlet, serta menyiapkan pendampingan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).
"Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja teman-teman keimigrasian bisa
mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang butuh perhatian kita semua,"
beber Femmy.
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Ke depan, Femmy berharap Kementerian dan Lembaga dapat memberikan dukungan penuh
terkait proses pemulangan WNI dari Malaysia ini. Terlebih banyak kelompok rentan di dalamnya
yang juga ikut masuk dalam daftar deportasi pemerintah Malaysia itu.
"Sehingga kita mohon semua KL dapat memberikan dukungannya sampai dengan mereka
sampai tujuan rumahnya. Apalagi banyak kelompok rentan ini, ada lansianya, perempuannya
Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik," kata
Femmy.
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Ringkasan
Pemerintah Kota Batam meminta tambahan kuota vaksin Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Kepri), untuk diberikan kepada para pekerja sektor industri. Tindakan ini diambil
lantaran keputusan mengenai vaksin gotong royong bagi para pekerja di sektor industri bagi
Kota Batam belum ada kejelasan, ataupun belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

BATAM MINTA TAMBAHAN KUOTA VAKSIN COVID-19 UNTUK PEKERJA INDUSTRI
Pemerintah Kota Batam meminta tambahan kuota vaksin Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Kepri), untuk diberikan kepada para pekerja sektor industri.
Tindakan ini diambil lantaran keputusan mengenai vaksin gotong royong bagi para pekerja di
sektor industri bagi Kota Batam belum ada kejelasan, ataupun belum dapat dilakukan dalam
waktu dekat.
"Apabila stoknya sudah ada, maka mereka (pekerja) akan kita vaksinasi dan itu tidak akan
dipungut biaya apapun. Tentu saja itu berbeda dengan program vaksin gotong royong yang
telah diketahui sebelumnya," ujar Wakil Wali Kota Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam,
Kamis (10/6/2021).
Keputusan ini dikatakan Amsakar telah disampaikan langsung ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad
dan hal itu telah mendapat persetujuan.
"Tetapi saat ini kami harus memikirkan pembagian kuota vaksin, semoga mencukupi," katanya.
Selain meminta kuota bagi vaksin Covid-19, pihaknya juga meminta tenaga vaksinator untuk
mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kota Batam.
"Ada juga bantuan 70 tenaga vaksinator yang dibilang oleh pak Ansar," jelasnya.
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Dikarenakan program bagi para pekerja ini masih dalam pembahasan, Amsakar mengaku saat
ini sedang membahas dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Kesehatan
mengenai jadwal pelaksanaan vaksin.
Dimana nantinya, sistem yang akan digunakan tidak berbeda dengan program vaksinasi massal
yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum lainnya.
"Sistemnya kita yang akan ke sana. Nanti tinggal ditentukan saja kapan dan lokasi titiknya. Serta
berapa jumlah pekerja yang akan divaksin di titik yang dimaksud. Untuk itu mereka lagi bahas
bagaimana nanti membagi kuota vaksin, kepada para pekerja," kata dia.
Mengenai waktu pelaksanaan, Pemko Batam juga meminta bantuan dari pihak manajemen
perusahaan, agar dapat memberikan kelonggaran bagi para pekerja yang telah mendaftar untuk
divaksin nantinya.
Selain bantuan mengenai ketersediaan tempat dan fasilitas, pihaknya juga mengharapkan
kebijakan perusahaan yang tentunya tidak akan memberatkan pekerja yang telah mendaftar
untuk mendapat jatah vaksin.
"Selain meja, kursi, dan bantuan operator nanti. Kita harap manajemen perusahaan punya
kebijakan khusus, apabila nanti pekerja terpaksa meninggalkan pabrik untuk divaksin," ucapnya.
(ret)
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ke dua ini, ada 6 kelas pelatihan berbasis kompetensi, yang mana peserta akan di berikan 20%
teori dan 80% praktek

Ringkasan
Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Fakfak, saat ini memberikan kesempatan kepada
masyarakat Kabupaten Fakfak khususnya para pencari kerja, untuk mengikuti Pelatihan Berbasis
Kompetensi Tahap ke II. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur
mengungkapkan, untuk tahap ke dua ini BLK Kabupaten Fakfak membuka enam kelas pelatihan
yang terdiri dari dua kelas Basic Office computer, satu kelas Otomotif Sepeda Motor, satu kelas
Perbaikan Body kenderaan ringan, dan dua kelas perbaikan Motor tempel, yang dikuti sebanyak
sembilan puluh enam peserta.

BLK FAKFAK GELAR PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI TAHAP KE II
Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Fakfak, saat ini memberikan kesempatan kepada
masyarakat Kabupaten Fakfak khususnya para pencari kerja, untuk mengikuti Pelatihan Berbasis
Kompetensi Tahap ke II.
Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur mengungkapkan, untuk tahap ke dua
ini BLK Kabupaten Fakfak membuka enam kelas pelatihan yang terdiri dari dua kelas Basic Office
computer, satu kelas Otomotif Sepeda Motor, satu kelas Perbaikan Body kenderaan ringan, dan
dua kelas perbaikan Motor tempel, yang dikuti sebanyak sembilan puluh enam peserta.
“Kami gelar pelatihan tahap ke dua ini, ada 6 kelas pelatihan berbasis kompetensi, yang mana
peserta akan di berikan 20% teori dan 80% praktek,” ungkap Kepala BLK Kabupaten Fakfak
Muhammad Awaludin Nur.
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Menurutnya, sebelum membuka kelas program pelatihan terlebih dahulu pihaknya melakukan
training analisis kebutuhan SDM pelatihan, mulai dari peralatan yang digunakan, Gedung yang
digunakan hingga SDM mengajar, dan apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka program
pelatihan baru dapat di usulkan ke pusat dan kemudian ditindaklanjuti sebagai program pelatihan
yang akan dilaksanakan oleh BLK.
Awaludin Nur menambahkan, selama BLK Kabupaten Fakfak, memberikan berbagai pelatihan
kepada masyarakat pencari kerja, saat ini masih mengalami beberapa kendala seperti halnya
biaya operasional, untuk kegiatan pelatihan, maupun bantuan tenaga Instruktur ASN.
Ia berharap kepada peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik dan benar,
agar ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, dapat di terapkan serta di kembangkan
pada masing-masing keahliannya. (Edy/Ram)
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Ringkasan
Tenaga kerja dan angkatan kerja adalah frasa yang sering terdengar. Namun tahukah kamu
bahwa tenaga kerja dan angkatan kerja memiliki arti yang berbeda? Untuk mengetahui
perbedaanya, yuk kita simak penjelasannya di bawah ini!

PERBEDAAN TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA
Tenaga kerja dan angkatan kerja adalah frasa yang sering terdengar. Namun tahukah kamu
bahwa tenaga kerja dan angkatan kerja memiliki arti yang berbeda? Untuk mengetahui
perbedaanya, yuk kita simak penjelasannya di bawah ini!
Pengertian tenaga kerja Pengertian tenaga kerja tercantum dalam Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 yaitu:
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mempu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”
Dapat juga diartikan tenaga kerja merupakan penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang
dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
Penduduk yang masuk dalam kategpori tenaga kerja yaitu usia di atas 15 tahun dan sedang
melakukan pekerjaan baik pekerjaan lepas maupun yang terikat dengan perusahaan melalui
kontrak kerja.
Pengertian Angkatan Kerja
Angkatan kerja yaitu penduduk yang berada pada usia produktif yaitu 15 tahun ke atas. Sehingga
angkatan kerja adalah seluruh penduduk pada usia produktif untuk melakukan pekerjaan.
Dilansir dari The Balance, angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja ditambah
dengan jumlah pengangguran.
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Perbedaan tenaga kerja dan angkatan kerja
Dari pengertian tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah
penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja.
Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga
kerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sehingga tenaga kerja adalah bagian dari
angkatan kerja.
Sementara tidak bekerja adalah golongan penduduk usia produktif yang sedang berhalangan
masuk kerja. Misalnya sedang mengambil cuti, izin, sakit, maupun melakukan mogok kerja.
Dilansir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, adapun yang tergolong ke
dalam pengagguran adalah:
Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha
Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan
Orang yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
Sementara ibu rumah tangga, anak sekolah, yang masih berkuliah, pensiunan, wiraswasta, dan
pengusaha secara pribadi tidak tergolong ke dalam angkatan kerja.
Kesimpulannya bahwa tenaga kerja adalah bagian dalam angkatan kerja. Sedangkan angkatan
kerja tidak semuanya tenaga kerja karena ada yang berhenti kerja sementara dan ada yang
tergolong dalam pengangguran.
Namun keduanya tetaplah tanggung jawab pemerintah yang kesejahteraannya perlu
diperhatikan dan diatur dalam konstitusi.
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negative - Beni Rachmat (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang) Angka
ini sangat tinggi dikarenakan banyak juga buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja imbas pandemi Covid-19
positive - Beni Rachmat (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang) Dengan
adanya BLK ini, ke depannya kami akan lebih enak dalam mencari tenaga kerja yang terampil
dan siap pakai

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat jumlah pengangguran di
Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Untuk
mengatasi masalah tersebut, Disnaker Kabupaten Tangerang menyampaikan akan
memaksimalkan kerjasama antara perusahaan atau industri dengan unit pelaksana teknis daerah
(UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang
Beni Rachmat mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk dapat menyerap tenaga kerja serta
mengentaskan pengangguran di Kabupaten Tangerang yang jumlahnya mengalami peningkatan.

INI CARA DISNAKER KABUPATEN TANGERANG TEKAN PENGANGGURAN
TANGERANG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat jumlah
pengangguran di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid19. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disnaker Kabupaten Tangerang menyampaikan akan
memaksimalkan kerjasama antara perusahaan atau industri dengan unit pelaksana teknis daerah
(UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK).
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Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Beni Rachmat mengatakan,
langkah tersebut dilakukan untuk dapat menyerap tenaga kerja serta mengentaskan
pengangguran di Kabupaten Tangerang yang jumlahnya mengalami peningkatan.
Dia menyebut, angka pengangguran di Kabupaten Tangerang akibat pandemi mencapai 239.788
orang. Tercatat ada 24 perusahaan yang tutup bahkan bangkrut, imbas dari kondisi pandemi
Covid-19.
"Angka ini sangat tinggi dikarenakan banyak juga buruh yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja imbas pandemi Covid-19," kata
Beni dalam keterangannya, Jumat (11/6).
Dia meyakini kerjasama perusahaan dengan UPTD Latihan Kerja dapat mengatasi pengangguran
dan menjadi jembatan bagi masyarakat, terutama siswa lulusan sekolah kejuruan di Kabupaten
Tangerang untuk mendapatkan pekerjaan di bidang yang sesuai dengan kapabilitas.
Adapun, kegiatan dalam UPTD Latihan Kerja adalah memberi pelatihan kerja yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan, diantaranya latihan menjahit, las, otomotif, dan komputer.
Pihak perusahaan atau industri juga mengaku terbantu dalam menyerap tenaga kerja yang
dibutuhkan dengan adanya kerjasama tersebut. Salah satunya diungkapkan oleh Manager
Hubungan Industrial PT Adis Dimention Footrwear Rengku Diga.
"Dengan adanya BLK ini, ke depannya kami akan lebih enak dalam mencari tenaga kerja yang
terampil dan siap pakai," ujarnya.
Diga mengatakan, perusahaannya yang memproduksi alas sepatu tersebut saat ini berangsur
kembali tumbuh setelah menjalani kesulitan sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung. Dia
mengaku, industri alas sepatu di Kabupaten Tangerang kini sudah mulai ke arah pemulihan usai
dihantam pandemi.
Diketahui, UPTD Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang berdiri di atas lahan seluas 2,5
hektar. BLK tersebut memiliki daya tampung pelatihan sebanyak 736 orang per tahun dengan
menyediakan beberapa kejuruan, yakni las, otomotif, sepeda motor, teknologi informasi dan
komunikasi, serta garmen.
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positive - 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
positive - 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 penempatan kerjanya
positive - 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 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 lainnya.

BLK KOMUNITAS HADIRKAN SEJUMLAH PELATIHAN BAGI MASYARAKAT
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka
berbagai jenis pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang
berkompeten dan berdaya saing.
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Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masingmasing, diantaranya adalah 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 dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Salah satu kejuruan baru yang menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata
adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa atau 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.
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
penempatan kerjanya, kata Menaker Ida.
Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap eksis
sepanjang masa. Sepanjang manusia 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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positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ( Kemenko PMK )) Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok
rentan ini pada 24 Juni
positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ( Kemenko PMK )) Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja
teman-teman keimigrasian bisa mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang
butuh perhatian kita semua
positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ( Kemenko PMK )) Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian
Luar Negeri, dan perwakilan kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul
sehat. Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi
dengan baik
positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ( Kemenko PMK )) Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita
harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah
neutral - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ( Kemenko PMK )) Apalagi banyak kelompok rentan, ada lansianya, perempuannya.
Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik
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Ringkasan
Sebanyak 7.200 WNI akan dipulangkan oleh pemerintah Malaysia . 300 orang di antaranya akan
didahulukan. Mereka merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anakanak.

PEMERINTAH AKAN DAHULUKAN KEPULANGAN 300 WNI KELOMPOK RENTAN DARI
MALAYSIA
Sebanyak 7.200 WNI akan dipulangkan oleh pemerintah Malaysia . 300 orang di antaranya akan
didahulukan. Mereka merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anakanak.
"Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok rentan ini pada 24 Juni," ujar
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK ) Femmy Eka
Kartika Putri dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021).
Ia mengatakan, antisipasi yang dilakukan bagi kepulangan WNI termasuk kelompok rentan itu
adalah dengan menyiapkan titik debarkasi di Bandara Soekarno-Hatta. Termasuk menyiapkan
tempat karantina di Wisma Atlet dan menyiapkan pendampingan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI).
"Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja teman-teman keimigrasian bisa
mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang butuh perhatian kita semua,"
kata Femmy.
Dalam proses kepulangan para WNI ini, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Luar Negeri
dan perwakilan Indonesia di Malaysia memastikan mereka pulang dalam keadaan sehat.
Pihaknya juga meminta WNI yang sakit agar tidak dipulangkan terlebih dahulu.
"Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan
kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan
dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," terangnya.
Femmy mengatakan, pemerintah juga telah melakukan antisipasi kepulangan WNI dari Malaysia
dengan menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk di
satu lokasi.
Selain itu, disediakan pula fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI yang
pulang aman dari Covid-19.bTermasuk menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah
asalnya dan pendampingan sampai ke daerah asal.
"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini
tidak mudah," kata dia.
Adapun 7.200 WNI yang akan pulang tersebut di antaranya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia
(PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan.
Ia pun berharap seluruh kemneterian/lembaga mendukung para WNI yang akan pulang itu tiba
di tujuan mereka. "Apalagi banyak kelompok rentan, ada lansianya, perempuannya. Mudahmudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik," ucap dia.
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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 PLN
neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Terkait skema
pengupahan termasuk lembur juga telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku
negative - Abdul Bais (Ketua Umum SPEE FSPMI) Aksi yang kita rencanakan 14 Juni nanti itu di
kantor-kantor PLN, terutama kantor PLN pusat dan PLN daerah. Apabila hal ini tidak terpenuhi
kita tidak bsia bertemu dengan pihak PLN, kita akan melanjutkan pada akhir Juni kita akan gelar
mogok nasional

Ringkasan
PT PLN (Persero) buka suara terkait tudingan buruh outsourcing soal pembayaran Tunjangan
Hari Raya ( THR ) yang tidak sesuai dengan aturan dan dibayarkan seenaknya. Menurut, Vice
President Hubungan Masyarakat PLN, Arsyadany G Akmalaputri menilai, soal pengupahan hingga
THR pekerja dari vendor, maka harusnya para buruh menagih ke perusahaan vendor tersebut.

PLN LEPAS TANGAN SOAL KISRUH THR BURUH OUTSOURCING
PT PLN (Persero) buka suara terkait tudingan buruh outsourcing soal pembayaran Tunjangan
Hari Raya ( THR ) yang tidak sesuai dengan aturan dan dibayarkan seenaknya.
Menurut, Vice President Hubungan Masyarakat PLN, Arsyadany G Akmalaputri menilai, soal
pengupahan hingga THR pekerja dari vendor, maka harusnya para buruh menagih ke
perusahaan vendor tersebut.
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"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PLN,"
ujar Arsyadany dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).
Arsyadany memastikan, dalam hal pembayaran PLN 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.
Besaran pemberian THR baik kepada pegawai dan TAD pun mengacu pada perundang-undangan
yang berlaku.
"Terkait skema pengupahan termasuk lembur juga telah mengacu pada perundang-undangan
yang berlaku," imbuhnya.
Sebelumnya, Buruh outsourcing PT PLN didukung oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di
depan kantor PT PLN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Juni 2021 guna menuntut
hak-haknya. Apabila tidak digubris, mereka akan mengancam untuk mogok kerja secara
nasional.
"Aksi yang kita rencanakan 14 Juni nanti itu di kantor-kantor PLN, terutama kantor PLN pusat
dan PLN daerah. Apabila hal ini tidak terpenuhi kita tidak bsia bertemu dengan pihak PLN, kita
akan melanjutkan pada akhir Juni kita akan gelar mogok nasional," kata Ketua Umum SPEE
FSPMI Abdul Bais dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Bersamaan dengan itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan sebelum aksi unjuk rasa digelar,
pihaknya dan FSPMI bakal melayangkan surat kepada Komisi IX DPR RI dan Presiden Joko
Widodo atau Jokowi agar bisa memenuhi tuntutan buruh outsourcing PLN.
Dalam surat itu, keduanya meminta Komisi IX DPR RI bisa memanggil jajaran direksi dan
komisaris PLN untuk mempertanggungjawabkan terkait THR, upah lembur dan hal-hal
kesejahteraan lainnya yang tidak dibayarkan kepada buruh outsourcing.
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negative - Budidoyo (Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (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 Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)) Misalnya 26
miliar batang itu dikonversi menjadi 1 gram, maka sudah ada 26.000 ton yang tidak terserap.
Belum lagi sektor tenaga kerja. Dari hasil penelitian, jika penurunan 5%, maka ada potensi loss
di tenaga kerja itu sekitar 7.000 orang
neutral - Budidoyo (Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)) Itu yang kita
khawatirkan. Ini dari unsur petani, belum lagi kalau produksinya turun, apakah iya, penurunan
preferensi merokok terjadi? Karena dengan cukai yang tinggi, rokok ilegal akan beredar begitu
banyak, begitu juga sebaliknya
negative - Budidoyo (Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (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 di sisi hilir

Ringkasan
Industri Hasil Tembakau (IHT) mencatat sebanyak 7.000 tenaga kerja di industri tembakau
terancam kehilangan pekerjaan per tahunnya. Ancaman PHK ini terjadi jika revisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
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7.000 BURUH INDUSTRI ROKOK DI AMBANG PENGANGGURAN, INI PENYEBABNYA
JAKARTA, : Industri Hasil Tembakau (IHT) mencatat sebanyak 7.000 tenaga kerja di industri
tembakau terancam kehilangan pekerjaan per tahunnya. Ancaman PHK ini terjadi jika revisi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo mengatakan, perkiraan
tersebut didasari 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," ujar Budidoyo dalam konferensi pers, Rabu (9/6/2021).
Dari data IHT, dalam kurun waktu 2015-2020 adanya penurunan produksi di level rata-rata 7,5%
atau kisaran 26 miliar batang. Dalam hitungannya, jika ada 1 gram tembakau mengalami
penurunan, maka ada 26.000 ton tembakau yang tidak terserap.
"Misalnya 26 miliar batang itu dikonversi menjadi 1 gram, maka sudah ada 26.000 ton yang tidak
terserap. Belum lagi sektor tenaga kerja. Dari hasil penelitian, jika penurunan 5%, maka ada
potensi loss di tenaga kerja itu sekitar 7.000 orang," katanya.
Dengan begitu, revisi PP Nomor 109 Tahun 2012, akan mendorong potensi kehilangan
pekerjaan. Budidoyo menegaskan, hal itu mengkhianati amanah peraturan dan perundangundangan 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 dengan 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% 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%. Menurut Budidoyo,
mencuatnya desakan revisi PP 109/2012 jelas semakin memberatkan kelangsungan hidup IHT
dan akan semakin merugikan 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor IHT.
Saat ini, sektor IHT sedang berupaya pulih dari dampak pandemi dan di sisi lain 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 di sisi hilir," tutur dia.
kbc 10.
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Ringkasan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Pemerintah Kota Padang Panjang
menandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama memberikan perlindungan bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kota tersebut. Penandatanganan dilakukan langsung oleh
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, di Aula KH.
Abdurahman Wahid, BP2MI, Jumat (11/6/2021).

TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA, KOTA PADANG PANJANG-BP2MI
BERKOMITMEN LINDUNGI PMI
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Pemerintah Kota Padang
Panjang menandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama memberikan
perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kota tersebut.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan Wali Kota
Padang Panjang Fadly Amran, di Aula KH. Abdurahman Wahid, BP2MI, Jumat (11/6/2021).
Nota kesepakatan dibuat dengan tujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para
PMI di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang. Langkah ini juga memastikan mereka
dapat bekerja dengan selamat dari awal berangkat sampai kembali ke Tanah Air.
Benny salut dan memberikan rasa hormat kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi ini menjadi kunci, karena diperlukan sinergi dan kolaborasi
dalam upaya memberikan perlindungan kepada PMI.
Sebagai tambahan, BP2MI adalah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai fungsi
melaksanakan kebijakan dalam bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di
luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kaum buruh dihantui PHK dimana-mana, kenaikan upahnya
dikurangi dengan Omnibus Law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan
pembayaran THR yang masih banyak dicicil. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang
yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan
bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit,
pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty
jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan
melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law

Ringkasan
Buruh siap menjadi gaeda terdepan dalam melakukan perlawanan jika pemerintah menaikkan
PPN sembako. Foto/Ilustrasi JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam
keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako
dan memberlakukan tax amnesty jilid 2. "Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan
tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme, sifat penjajah!"
tandas Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

TOLAK KENAIKAN PPN SEMBAKO, BURUH: INI SIFAT PENJAJAH!
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah
untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax
amnesty jilid 2.
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"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme, sifat penjajah!" tandas Presiden KSPI Said Iqbal di
Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberikan relaksasi pajak, termasuk produsen
mobil yang diberikan keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%,
sementara pangan bagi rakyat kecil dibebani kenaikan pajak. "Sekali lagi, ini sifat kolonialisme.
Penjajah!" cetusnya.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, maka kaum buruh
akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Perlawanan akan dilakukan berupa
aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kaum buruh dihantui PHK dimana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan Omnibus Law,
nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih
banyak dicicil. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said Iqbal.
KSPI juga menolak diberlakukannya tax amnesty jilid 2. Sebagaimana diketahui, tax amnesty
jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 ditolak oleh buruh dengan menggugat ke MK. Gugatan
tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.
"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," kata Said.
Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada 5 alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid 1.
Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar Pajak
Penghasilan (PPh) 21 yang taat. Buruh terlambat membayar pajak, dikenakan denda. Namun
pengusaha "maling" pajak justru diampuni.
Kedua, tax amnesty telah menggadaikan hukum dengan uang demi mengejar pertumbuhan
ekonomi. Ini menurutnya sama saja dengan menghukum mereka yang aktif membayar pajak
dengan memberikan keringanan melalui pengampunan para maling pajak.
Ketiga, dana dari uang tebusan hasil pengampunan pajak Rp165 triliun dimasukkan dalam APBN
Perubahan 2016 adalah dana ilegal atau haram karena sumber dana tersebut jelas-jelas
melanggar UUD 1945.
Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang
membuka data para pengemplang pajak dari dana di luar negeri atau repatriasi maupun
deklarasi, akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena
mana mungkin orang yang mengungkap kebenaran justru dibui.
Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan tidak peduli asal usul dana repatriasi dan
deklarasi. Ada kesan yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya.
Hal ini berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia
hingga hasil kejahatan narkoba. Dan ini menurutnya melanggar UUD 1945 yang berarti negara
melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.
"KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI
akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan
penolakan omnibus law," tegasnya. (fai).
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positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Dengan menghadirkan
pimpinan berbagai perusahaan di kota-kota besar, kami berharap akan terjadi keselarasan dan
sinergisitas dunia pendidikan dan industri
positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Membangun jejaring antara
perguruan tinggi dan dunia industri dibutuhkan untuk mendekatkan SDM-nya yang dihasilkan
agar relevan dengan kebutuhan industrinya
neutral - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Kami juga mengharapkan
seluruh stakeholders yang hadir pada acara Rakor Jejaring ini dapat bersinergi dengan
Polteknaker dalam upaya mewujudkan SDM Unggul Polteknaker yang siap bersaing dalam
kompetisi global
neutral - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Salah satu indikator majunya
suatu bangsa ditentukan dengan indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang
hasilnya didapat dari proses pendidikan yang bermutu
positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Peserta didik diberikan
kemampuan yang dapat memberikan solusi dan pengembangan kreativitas berbasis potensi
individu
positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Melihat strategisnya pendidikan
vokasi maka sosialisasi dan desiminasi informasi serta pengembangan pendidikan vokasi sangat
diperlukan
positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Peluang strategis tersebut
harus dijadikan momentum pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi menjadi
terobosan untuk mendorong pemenuhan rasio kebutuhan pendidikan
positive - Elviandi Rusdi (Plt Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Secara nyata lulusan
pendidikan vokasi sudah bekerja dengan baik, apalagi untuk jenjang yang lebih tinggi
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Ringkasan
Link and match pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta industri adalah hal yang
sangat penting agar lulusan lembaga pendidikan dapat terserap dengan baik di dunia kerja. Link
and match adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang
dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja, usaha serta
industri. Untuk membangun sinergi dengan dunia industri, Politeknik Ketenagakerjaan
mengundang berbagai praktisi industri dan pimpinan perusahaan dalam acara bertajuk "Rakor
Jejaring Ketenagakerjaan Industri Tahun 2021" yang dilaksanakan di Surabaya, Semarang dan
Makassar.

BANGUN LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI, POLTEKNAKER KUMPULKAN
PRAKTISI INDUSTRI
JAKARTA - Link and match pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta industri adalah
hal yang sangat penting agar lulusan lembaga pendidikan dapat terserap dengan baik di dunia
kerja. Link and match adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
kerja, usaha serta industri.
Untuk membangun sinergi dengan dunia industri, Politeknik Ketenagakerjaan mengundang
berbagai praktisi industri dan pimpinan perusahaan dalam acara bertajuk "Rakor Jejaring
Ketenagakerjaan Industri Tahun 2021" yang dilaksanakan di Surabaya, Semarang dan Makassar.
PP 34/2021 Diresmikan Jokowi, Ini Ketentuan bagi Pekerja Asing "Dengan menghadirkan
pimpinan berbagai perusahaan di kota-kota besar, kami berharap akan terjadi keselarasan dan
sinergisitas dunia pendidikan dan industri," kata Elviandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(11/6/2021).
Oleh karenanya, lanjut Elviandi, Polteknaker diharapkan harus dapat meningkatkan jejaring kerja
sama dengan industri yang relevan dengan tiga program studinya. "Membangun jejaring antara
perguruan tinggi dan dunia industri dibutuhkan untuk mendekatkan SDM-nya yang dihasilkan
agar relevan dengan kebutuhan industrinya," papar Elviandi, Oleh karena itu, Elviandi
mengatakan, Polteknaker harus terus melakukan upaya agar ada link and match dengan
kebutuhan dunia usaha dan industri. Saat ini, angka perbandingan miss match terbilang tinggi.
Selain itu, Polteknaker harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah under
qualification yakni, lulusan perguruan tinggi masih berada di bawah standar kompetensi.
"Kami juga mengharapkan seluruh stakeholders yang hadir pada acara Rakor Jejaring ini dapat
bersinergi dengan Polteknaker dalam upaya mewujudkan SDM Unggul Polteknaker yang siap
bersaing dalam kompetisi global," kata dia.
Pendidikan Vokasi untuk Menghasilkan SDM yang Berdaya Saing Kondisi persaingan dan
perkembangan yang begitu cepat, membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan
sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. "Salah satu indikator majunya suatu bangsa
ditentukan dengan indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang hasilnya didapat
dari proses pendidikan yang bermutu," katanya.
Pendidikan vokasi menjadi solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompetensi,
berdaya saing, dan siap bekerja profesional. Pendidikan vokasi yang ada harus diperluas
aksesnya, diberikan kesempatan yang besar kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan
akses keterampilan melalui pendidikan vokasi.
337

Menurutnya, kebutuhan akan kompetensi terapan yang langsung dapat memenuhi kebutuhan
industri dilahirkan oleh lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dalam prosesnya
menekankan pada pengembangan praktek/terapan dibanding yang sifatnya teoritis. "Peserta
didik diberikan kemampuan yang dapat memberikan solusi dan pengembangan kreativitas
berbasis potensi individu," katanya.
Pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan,
Politeknik, dan Universitas yang memiliki program pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dapat
dilakukan dari jenjang D-1 sampai Doktor Terapan. "Melihat strategisnya pendidikan vokasi maka
sosialisasi dan desiminasi informasi serta pengembangan pendidikan vokasi sangat diperlukan,"
katanya.
Pemerintah juga telah memberikan ruang untuk peningkatan proses dan pengembangan sumber
daya manusia sampai kepada tingkatan guru besar terapan. "Peluang strategis tersebut harus
dijadikan momentum pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi menjadi terobosan
untuk mendorong pemenuhan rasio kebutuhan pendidikan," katanya.
Memenuhi kebutuhan industri Industri memerlukan sumber daya manusia yang dapat
mengoperasikan program perusahaan. Proses adaptasi (probation period) menjadi lebih singkat,
karena lulusan pendidikan vokasi dapat langsung memahami dan melakukan pekerjaan sesuai
kebutuhan industri. Industri memerlukan level kompetensi dari mulai teknis, manajerial, dan
practice.
Banyak perusahaan yang mencari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terapan,
sehingga memudahkan perusahaan dalam mempercepat produksinya. "Secara nyata lulusan
pendidikan vokasi sudah bekerja dengan baik, apalagi untuk jenjang yang lebih tinggi," katanya.
(dar).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di antaranya adalah spa therapist, kuliner,
pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi, dan lainnya
positive - 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
positive - 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
Kementerian Ketenagakerjaan segera 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.
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KEMNAKER SEGERA BUKA BERBAGAI KEJURUAN PELATIHAN VOKASI DI BLK
KOMUITAS, INI DAFTARNYA.
TASIKMALAYA - Kementerian Ketenagakerjaan segera 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 adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista,
animasi, dan lainnya," beber Ida Fauziyah dalam keterangan yang dikutip, Jumat (11/6).
Menurut Ida spa terapis menjadi salah satu jenis kejuruan baru yang akan menjadi andalan
Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata.
Politikus PKB itu menyebutkan kejuruan spa alias traditional healing ini dibentuk agar dapat
melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha.
Sehingga, kata dia, memberikan 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," ungkapnya.
Perempuan kelahiran Mojokerto itu 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
menempatan kerjanya," kata Menaker Ida.
Selain itu, lanjut Ida, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan
tetap exist sepanjang masa. Dia menilai, sepanjang manusia 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.
Ida juga mengatakan pada 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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positive - Abdullah Firman Wibowo (Wakil Direktur Utama II BSI) Saya inginnya para pekerja di
luar negeri kirim uang Insyallah bisa kami layani

Ringkasan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membidik potensi bisnis transfer uang atau remitansi
para Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di luar negeri yang selama ini menggunakan jasa agen
internasional. Wakil Direktur Utama II BSI Abdullah Firman Wibowo menyebut potensi bisnis
remitansi TKI sangat besar. Dia melihat dari jumlah TKI yang mencapai 8 juta orang di luar
negeri.

BSI BIDIK BISNIS REMITANSI TKI
PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membidik potensi bisnis transfer uang atau remitansi
para Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di luar negeri yang selama ini menggunakan jasa agen
internasional.
Wakil Direktur Utama II BSI Abdullah Firman Wibowo menyebut potensi bisnis remitansi TKI
sangat besar. Dia melihat dari jumlah TKI yang mencapai 8 juta orang di luar negeri.
Menggarap bisnis remitansi, lanjutnya, juga sejalan dengan keinginan BSI untuk meningkatkan
pendapatan dari transaksi ( fee based income ). Target tersebut juga didukung oleh rencana BSI
untuk membuka cabang di luar negeri pada waktu dekat.
"Saya inginnya para pekerja di luar negeri kirim uang Insyallah bisa kami layani," katanya pada
konferensi pers daring, Jumat (11/6).
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Tak hanya remitansi, Abdullah menyebut pihaknya juga ingin membidik pendapatan dari
mengelola uang TKI, seperti pengelolaan tabungan haji dan umrah, menabung, dan
perencanaan keuangan lainnya.
Namun, untuk dapat meraup bisnis tersebut, ia menilai yang harus dilakukan terlebih dahulu
adalah meningkatkan literasi masyarakat soal keuangan syariah yang saat ini masih di angka 8
persen.
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah hanya 8,93
persen, jauh lebih rendah dari indeks literasi keuangan nasional, yakni 38,03 persen.
Sementara indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 9,1 persen, jauh tertinggal dari indeks
inklusi keuangan nasional sebesar 76,19 prsen.
Oleh karena itu, Abdullah menyebut bahwa pihaknya akan getol melakukan edukasi dan literasi
keuangan syariah baik ke universitas maupun masyarakat umum.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan
upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan
sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan
harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
negative - Nur Khabsyin (Sekjen APTRI) Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa
pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan
membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani
negative - Nur Khabsyin (Sekjen APTRI) Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau
PPN dipaksakan petani siap demo ke jakarta
positive - Nur Khabsyin (Sekjen APTRI) Pedagang akan membeli gula tani dengan
memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual
gula tani
negative - Nur Khabsyin (Sekjen APTRI) Ini jelas pernyataan yang ngawur justru sekarang ini
harga pangan turun contohnya harga gula konsumsi turun dibanding tahun lalu karena impor
kebanyakan dan daya beli menurun. Kalau terpaksa menarik PPN seharusnya pada gula milik
perusahaan-perusahaan/pabrik gula karna mereka sebagai pengusaha kena pajak (PKP), jangan
gula milik petani

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan
menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok (sembako) masyarakat
dan di sisi lain akan memberlakukan tax amnesty jilid 2 bagi pengusaha. KSPI menyebut ini
adalah cara-cara pemerintah meniru kolonialisme atau sifat penjajah.
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BURUH DAN PETANI AKAN MELAWAN RENCANA PAJAK SEMBAKO
oleh Rizky Suryarandika, Deddy Darmawan Nasution, Novita Intan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak
pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok (sembako) masyarakat dan di sisi lain akan
memberlakukan tax amnesty jilid 2 bagi pengusaha. KSPI menyebut ini adalah cara-cara
pemerintah meniru kolonialisme atau sifat penjajah.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak.
Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi pengenaan pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) hingga nol persen. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja,
sembako dikenakan kenaikan pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" kata Iqbal dalam keterangan pers kepada wartawan,
Jumat (11/6).
Iqbal menegaskan, kalau rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh
akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Iqbal menyoroti rencana adanya kenaikan PPN berdampak pada harga yang barang akan naik.
Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," ucap Iqbal.
In Picture: Rencana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Bahan Pokok Dewan Pimpinan
Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pun secara tegas menolak rencana
pemerintah mengenakan PPN terhadap sembako seperti yang tertuang dalam draf revisi UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sekjen
APTRI, Nur Khabsyin meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan
petani.
"Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang
sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama
masyarakat petani," kata Khabsyin, dalam keterangannya diterima Republika, Jumat (11/6).
Menurut Khabsyin, selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang
memberatkan, seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula, hingga maraknya gula
impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.
"Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke
jakarta," ujar Khabsyin.
Sebetulnya, sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN, akan tetapi petani tebu
protes melalui unjuk rasa di Jakarta sehingga sejak 1 september 2017 gula konsumsi dibebaskan
dari PPN. Pengenaan PPN, kata Khabsyin dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang
di Indonesia.
"Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan.
Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani," ujar Khabsyin.
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Khabsyin mencontohkan saat ini harga jual gula ditingkat petani hanya laku Rp 10.500 per kg,
apabila dikenakan PPN 12 persen maka yang diterima petani tinggal Rp 9.240 per kg.
Menurutnya, harga itu jauh dibawah biaya pokok produksi sebesar Rp 11.500 per kg. Padahal,
tahun 2020 gula tani laku Rp 11.200 per kg tanpa ada PPN.
Salah satu dasar pengenaan PPN sembako karna pemerintah (menkeu) menilai saat ini harga
pangan naik 50 persen sehingga ada kenaikan nilai tukar petani (NTP).
"Ini jelas pernyataan yang ngawur justru sekarang ini harga pangan turun contohnya harga gula
konsumsi turun dibanding tahun lalu karena impor kebanyakan dan daya beli menurun. Kalau
terpaksa menarik PPN seharusnya pada gula milik perusahaan-perusahaan/pabrik gula karna
mereka sebagai pengusaha kena pajak (PKP), jangan gula milik petani," tambahnya.
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positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Stafsus Menaker) 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) Kemenaker 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
neutral - Muhammad Hanif Maimun (Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo) 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 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.

HADAPI BONUS DEMOGRAFI, KEMENAKER PERKUAT 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 BLK Komunitas, yang berlangsung
selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dia mengatakan, 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
Caswiyono 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 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.
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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 Kemenaker juga akan diperluas, salah satunya lewat penandatanganan
MoU.
"Kemenaker 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. BLK Komunitas ini 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 Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri
Kusumo.
"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," tambahnya.
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.

348

Judul

Warga Sekitar Sebut TKW di Malang Kabur Akibat Disiksa

Nama Media
Newstrend

rri.co.id
Kasus PMI Asal Malang
https://rri.co.id/malang/hukum-kriminal/1075756/warga-sekitar-sebuttkw-di-malang-kabur-akibat-disiksa

Halaman/URL
Jurnalis

Hanum Oktavia

Tanggal

2021-06-11 11:46:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 10.000.000

News Value

Rp 30.000.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Negatif

Narasumber
negative - Abdul Wahid (Warga) Ada satu orang yang kabur dibawa masuk lagi ke dalam gedung,
kami khawatir, karena TKW kabur ini bukan kejadian yang pertama kali
negative - Abdul Wahid (Warga) Kami langsung menolong korban, saat itu korban juga bercerita
kalau dia disiksa di dalam gedung, sehingga berusaha untuk kabur
negative - Abdul Wahid (Warga) Kami khawatir dengan keselamatan ratusan TKW yang masih
di dalam gedung. Untuk itu, kami meminta polisi segera menindak tegas BLK ini, kami ikut resah
takut kejadian seperti ini terulang lagi

Ringkasan
Lima orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) mencoba melarikan diri dengan melompat gedung
Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (9/6/2021) malam. Dari lima TKW yang
mencoba kabur, warga sekitar menyebut ada satu orang yang kembali dibawa masuk ke dalam
gedung. "Ada satu orang yang kabur dibawa masuk lagi ke dalam gedung, kami khawatir, karena
TKW kabur ini bukan kejadian yang pertama kali," kata Abdul Wahid, warga Jalan Lobak
Kelurahan Bumiayu, Jumat (11/6/2021).

WARGA SEKITAR SEBUT TKW DI MALANG KABUR AKIBAT DISIKSA
Malang : Lima orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) mencoba melarikan diri dengan
melompat gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa,
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (9/6/2021) malam. Dari
lima TKW yang mencoba kabur, warga sekitar menyebut ada satu orang yang kembali dibawa
masuk ke dalam gedung.
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"Ada satu orang yang kabur dibawa masuk lagi ke dalam gedung, kami khawatir, karena TKW
kabur ini bukan kejadian yang pertama kali," kata Abdul Wahid, warga Jalan Lobak Kelurahan
Bumiayu, Jumat (11/6/2021).
Lokasi tempat tinggal Wahid berada di belakang gedung penampungan tempat calon TKW kabur.
Begitu ada TKW yang kabur dengan melompat gedung empat lantai, warga berupaya menolong.
"Kami langsung menolong korban, saat itu korban juga bercerita kalau dia disiksa di dalam
gedung, sehingga berusaha untuk kabur," ungkapnya.
Dari lima orang tersebut, sambung Wahid, satu orang kabur, tiga orang luka dibawa ke RSUD
Kota Malang, dan satu orang lagi dibawa masuk ke gedung. Informasinya, di dalam gedung
tersebut ada 230 orang TKW.
"Kami khawatir dengan keselamatan ratusan TKW yang masih di dalam gedung. Untuk itu, kami
meminta polisi segera menindak tegas BLK ini, kami ikut resah takut kejadian seperti ini terulang
lagi," ujarnya.
Saat ini, Satreskrim Polresta Malang Kota masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan
pemeriksaan sejumlah saksi. Tiga korban yang menjalani perawatan di rumah sakit yakni BI (24)
warga Pancor Utara Kecamatan Masbagik, F (24) warga Enjak Labulia Kecamatan Jonggat
Lombok Tengah, dan M (33) warga Dusun Ambawa Sumbawa.
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Ringkasan
Pembukaan tahap 2 dan penutupan tahap 1 Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang
dilaksanakan Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota Tarakan UPTD dengan sumber dana APBN tahun
anggaran 2021 sukses dilaksanakan. Dalam sambutannya, Walikota Tarakan dr. Khairul
menjelaskan, inti dari pelaksanaan pelatihan ini outputnya ialah melatih keterampilan
masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi wirausaha (Entrepreneur).

LULUSAN LLK TARAKAN HARUS MAMPU MENJADI ENTREPRENEUR ULET
Tarakan : Pembukaan tahap 2 dan penutupan tahap 1 Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang
dilaksanakan Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota Tarakan UPTD dengan sumber dana APBN tahun
anggaran 2021 sukses dilaksanakan.
Dalam sambutannya, Walikota Tarakan dr. Khairul menjelaskan, inti dari pelaksanaan pelatihan
ini outputnya ialah melatih keterampilan masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi wirausaha
(Entrepreneur).
"LLK ini kita kan masih ikut BLK Samarinda, ada kunjungan dari DPR RI Komisi 9 itu ada rencana
pengembangan BLK di bawah Provinsi Kaltara, sebagian besar anggaran ini dari Kementrian
ketenaga kerjaan melalui BLK Samarinda, kita hanya pelaksana nya saja, mereka pengelolah
nya, output nya kita melatih keterampilan masyarakat Kaltara untuk menjadi wirausaha" Jelasnya
(11/06/2021).
Ia juga berpesan, bagi yang mengikuti pelatihan ini betul-betul memperhatikan serta menyerap
ilmu sebanyak-banyaknya dengan harapan peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu serta
keterampilannya setelah kegiatan selesai. (*).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK komunitas di kawasan Danau
Toba Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Spa merupakan layanan jasa penunjang
pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 ) menambah jurusan-jurusan baru di balai latihan
kerja ( BLK ). Beberapa di antaranya, yakni pelatihan youtuber, kuliner, terapis spa, pembuatan
konten film, barista, dan animasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terapis
spa menjadi salah satu jenis kejuruan baru andalan dalam mendukung sektor pariwisata.
Kejuruan ini akan belajar cara melayani pasar tenaga kerja baru dalam negeri, luar negeri, dan
wirausaha, sehingga peluang bagi lulusannya untuk bekerja lebih besar.

KEMNAKER BUKA BLK JURUSAN YOUTUBER HINGGA TERAPIS SPA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menambah jurusan-jurusan baru di balai
latihan kerja ( BLK ). Beberapa di antaranya, yakni pelatihan youtuber, kuliner, terapis spa,
pembuatan konten film, barista, dan animasi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terapis spa menjadi salah satu jenis kejuruan
baru andalan dalam mendukung sektor pariwisata. Kejuruan ini akan belajar cara melayani pasar
tenaga kerja baru dalam negeri, luar negeri, dan wirausaha, sehingga peluang bagi lulusannya
untuk bekerja lebih besar.
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"Sejumlah BLK komunitas di kawasan Danau Toba Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan
dibangun khusus untuk kejuruan spa," ungkap Ida dalam keterangan resmi, Kamis (10/6).
Ia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, dan Wardah.
Nantinya, siswa akan belajar cara meramu bahan ramuan tradisional.
Lalu, siswa juga akan diajarkan cara memijat, totok wajah, refleksi, lulur, dan creambath .
Kemudian, mereka juga akan belajar cara menyambut tamu hingga menjaga kebersihan dan
kenyamanan ruangan spa.
"Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan
rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan," terang Ida.
Menurut Ida, siswa akan belajar sekitar 1,5 bulan. Setelah lulus, mereka akan menerima sertifikat
yang sudah disiapkan dan didampingi untuk mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, Ida mengatakan pihaknya juga menambah pelatihan kuliner di BLK. Siswa nantinya
akan belajar aneka ragam masakan, baik makanan lokal dan internasional.
"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," jelas Ida.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalau itu disahkan
oleh DPR di Mahkamah Konstitusi. Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu
omnibus law
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid
II dan menaikkan PPN khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat
penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas
mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan
dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme penjajah, tanda petik
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan
jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan.
Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako

Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam
akan menempuh jalur hukum jika rencana pajak pertambahan nilai (PPN) sembako diberlakukan.
Selain itu, dia juga mengatakan akan menggelar aksi besar-besaran jika rencana itu sampai
disahkan. "Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalau itu disahkan oleh DPR di Mahkamah
Konstitusi. Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," tegas
Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat (11/6/2021).

354

TOLAK MENTAH-MENTAH PPN SEMBAKO, BURUH ANCAM TEMPUH JALUR HUKUM
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam
akan menempuh jalur hukum jika rencana pajak pertambahan nilai (PPN) sembako diberlakukan.
Selain itu, dia juga mengatakan akan menggelar aksi besar-besaran jika rencana itu sampai
disahkan.
"Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalau itu disahkan oleh DPR di Mahkamah Konstitusi.
Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," tegas Presiden KSPI
Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat (11/6/2021).
Selain itu, Said meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan pemberlakuan tax
amnesty pajak jilid II. Sebab orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari
pemerintah.
"Stop retorika Menteri Keuangan pemberlakuan tax amnesty jilid II!" ujarnya.
Said menayangkan rencana pemerintah itu, sebab mempengaruhi harga kebutuhan pangan
rakyat. Sementara, pemerintah malah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) untuk produsen mobil.
"Kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN
sembako adalah cara-cara kolonialisme," katanya.
"Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi
pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat
untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme
penjajah, tanda petik," tambahnya.
Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak keras rencana PPN sembako dan tax
amnesty jilid II. Said meminta agar DPR jangan menjadi wakil kekuasaan tetapi benar-benar
menjadi wakil rakyat.
"Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda
dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan. Keterlaluan kalau sampai
mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako," tuturnya.
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Ringkasan
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF menerbitkan laporan terbaru bertajuk
Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. Dalam laporan tersebut
diketahui saat ini jumlah anak-anak yang menjadi tercatat tembus di angka 160 juta di seluruh
dunia. Jumlah tersebut naik 8,4 juta anak dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini makin
mengkhawatirkan karena sebagian dari mereka terpaksa menjadi pekerja anak karena adanya
pandemi COVID-19.

PEKERJA ANAK NAIK 8,4 JUTA DALAM 4 TAHUN, KINI JUMLAHNYA 160 JUTA
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF menerbitkan laporan terbaru bertajuk
Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. Dalam laporan tersebut
diketahui saat ini jumlah anak-anak yang menjadi tercatat tembus di angka 160 juta di seluruh
dunia.
Jumlah tersebut naik 8,4 juta anak dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini makin
mengkhawatirkan karena sebagian dari mereka terpaksa menjadi pekerja anak karena adanya
pandemi COVID-19.
"Estimasi baru ini benar-benar menjadi peringatan. Kita tidak bisa berdiam diri sementara
generasi baru anak-anak terancam," ujar Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder dalam keterangan
tertulis yang diterima, Jumat (11/6).
Ryder menjelaskan bahwa laporan ini diterbitkan bertepatan dengan Hari Dunia Menentang
Pekerja Anak yang diperingati setiap 12 Juni. Menurutnya laporan ini mengingatkan bahwa
kemajuan untuk mengakhiri pekerja anak terhenti untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.
Kondisi ini membalikkan tren penurunan pekerja anak yang sudah terjadi sebelumnya sebesar
94 juta antara tahun 2000 dan 2016.
Ryder merinci laporan tersebut menunjukkan jumlah pekerja anak naik signifikan khususnya
pada anak berusia 5 hingga 11 tahun. Rentang usia tersebut kini berjumlah lebih dari setengah
dibandingkan total angka global.
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Sementara itu jumlah pekerja anak berusia 5 hingga 17 tahun meningkat sebanyak 6,5 juta
menjadi 79 juta sejak 2016. Mereka merupaan pekerja anak dengan pekerjaan berbahaya yaitu
pekerjaan yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan hingga moral.
"Perlindungan sosial yang inklusif akan memungkinkan keluarga untuk menyekolahkan anakanak mereka bahkan saat menghadapi kesulitan ekonomi. Peningkatan investasi dalam
pembangunan pedesaan dan pekerjaan yang layak di bidang pertanian sangat penting. Kita
berada pada momen penting dan sangat tergantung pada bagaimana kita merespons. Ini
merupakan waktu untuk memperbarui komitmen dan energi, serta memutus siklus kemiskinan
dan pekerja anak," ujarnya.
Di sub-Sahara Afrika, pertumbuhan penduduk, krisis berulang, kemiskinan ekstrem dan langkahlangkah perlindungan sosial yang tidak memadai telah menyebabkan tambahan 16,6 juta anak
terpaksa menjadi pekerja anak selama empat tahun terakhir. Ryder menegaskan bahwa laporan
tersebut mengingatkan adanya tambahan sembilan juta anak secara global berisiko menjadi
pekerja anak pada akhir tahun 2022 sebagai akibat dari pandemi.
"Sebuah model simulasi menunjukkan jumlah ini dapat meningkat menjadi 46 juta jika mereka
tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial," ujarnya.
Kondisi guncangan ekonomi dan penutupan sekolah akibat COVID-19 juga membuat anak-anak
yang sudah menjadi pekerja anak mungkin akan bekerja lebih lama atau akan bekerja dalam
kondisi yang semakin buruk. Di sisi lain ada lebih banyak lagi yang mungkin terpaksa harus
menjadi pekerja anak dalam kondisi yang lebih buruk sebagai akibat hilangnya pekerjaan dan
pendapatan dari keluarga.
Adapun temuan kunci lainnya dalam laporan ini yaitu: Sektor pertanian menyumbang 70 persen
anak menjadi pekerja anak (112 juta) diikuti oleh 20 persen di bidang jasa (31,4 juta) dan 10
persen di industri (16,5 juta).
Hampir 28 persen anak berusia 5 hingga 11 tahun dan 35 persen anak, berusia 12 hingga 14
tahun yang menjadi pekerja anak, tidak bersekolah.
Pekerja anak lebih banyak menimpa anak laki-laki dibandingkan anak perempuan pada setiap
usia. Ketika pekerjaan rumah tangga yang dilakukan setidaknya 21 jam per minggu
diperhitungkan, kesenjangan gender dalam pekerja anak menjadi menyempit. Maraknya pekerja
anak di daerah pedesaan (14 persen) hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan di daerah
perkotaan (5 persen).
Ryder menjelaskan anak-anak yang menjadi pekerja anak berisiko mengalami cedera fisik dan
mental. Situasi pekerja anak membahayakan pendidikan anak, membatasi hak-hak mereka dan
membatasi peluang masa depan mereka, dan mengarah pada lingkaran setan kemiskinan dan
pekerja anak antar generasi. Untuk membalikkan tren peningkatan pekerja anak, ILO dan
UNICEF mendesak adanya perlindungan sosial yang memadai untuk semua, termasuk tunjangan
anak secara universal.
Selain itu, ILO dan UNICEF juga mendesak adanya peningkatan anggaran untuk pendidikan
berkualitas dan mengembalikan semua anak ke sekolah termasuk anak-anak yang putus sekolah
saat COVID-19. Juga mempromosikan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa, sehingga
keluarga tidak perlu menggunakan anak-anak untuk membantu menghasilkan pendapatan
keluarga. Serta investasi dalam sistem perlindungan anak, pembangunan pertanian, pelayanan
publik pedesaan, infrastruktur dan mata pencarian.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax
amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan
upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan
sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan
harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan
bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit,
pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif
negative - Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) Kemudian (rencana PPN sembako) di-blow up
seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari
ini fokus kita itu memulihkan ekonomi

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan
menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty
jilid 2. Iqbal menilai rencana tersebut merupakan sifat kolonialisme para penjajah. "Kami
mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako . Ini
adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan
tertulis, Jumat (11/6/2021).
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WACANA KENAIKAN PPN SEMBAKO, KSPI: CARA-CARA KOLONIALISME, SIFAT
PENJAJAH
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengecam keras rencana pemerintah
yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai ( PPN ) untuk sembako dan memberlakukan
tax amnesty jilid 2. Iqbal menilai rencana tersebut merupakan sifat kolonialisme para penjajah.
"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako . Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).
Menurut Iqbal, sangat tidak adil apabila orang kaya diberi relaksasi pajak. Ia mengatakan, ada
produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu yang diberi pengenaan pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen. Akan tetapi, untuk rakyat kecil, sembako justru
dikenakan kenaikan pajak.
Iqbal menegaskan, kaum buruh akan melakukan perlawanan jika rencana menaikkan PPN
sembako ini tetap dilanjutkan. Ia kemudian menilai rencana kenaikan PPN ini akan merugikan
masyarakat karena akan membuat harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," ujar dia.
Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak pemberlakukan tax amenesty jilid 2. Menurut
Iqbal, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 sudah ditolak oleh buruh dengan
menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia berpandangan, salah satu pertimbangan adanya tax amnesty ini bertujuan meningkatkan
pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.
"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak melalui revisi
kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (RUU KUP).
Adapun, PPN sedianya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983, namun kemudian diubah dalam
UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja, barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.
Namun, aturan baru yang disiapkan Kementerian Keuangan menghapus ketentuan itu. Menteri
Keuangan Sri Mulyani pun menepis anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan
pemulihan ekonomi karena adanya rencana pengenaan PPN pada sembako. Ia mengklaim, setiap
kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah akan mempertimbangkan situasi pandemi dan
pemulihan ekonomi. Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah tidak akan menjalankan kebijakan
yang berdampak buruk pada pemulihan ekonomi.
"Kemudian (rencana PPN sembako) di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak
mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu memulihkan ekonomi," kata Sri
Mulyani.
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Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako . Hal tersebut tak lain seperti sifat
penjajah. Presiden KSPI, Said Iqbal menilai penerapan PPN pada sembako yang merupakan
kebutuhan pokok sangat tidak adil. Sebab, di saat orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk
produsen mobil pada jenis tertentu yang diberi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) hingga 0%, sebaliknya rakyat kecil sekadar untuk makan saja sembako dikenakan
kenaikan pajak.

SEMBAKO DIKENAKAN PAJAK, KSPI: BURUH AKAN JADI GARDA TERDEPAN
LAKUKAN PERLAWANAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako . Hal tersebut tak lain seperti sifat
penjajah.
Presiden KSPI, Said Iqbal menilai penerapan PPN pada sembako yang merupakan kebutuhan
pokok sangat tidak adil. Sebab, di saat orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen
mobil pada jenis tertentu yang diberi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
hingga 0%, sebaliknya rakyat kecil sekadar untuk makan saja sembako dikenakan kenaikan
pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. penjajah!" ujar Iqbal dalam keterangan tertulis kepada
wartawan, Jumat (11/6).
Dia menegaskan jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan kaum buruh akan
menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
360

Iqbal menilai rencana adanya kenaikan PPN berdampak pada harga yang barang akan naik. Hal
ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh karena harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," pungkasnya.
Sebelumnya, berencana mengenakan PPN pada bahan pokok seperti beras, daging hingga telur.
Hal tersebut tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
(kri).
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Ringkasan
Bertepatan dengan hari ini, 11 Juni 1950, Indonesia yang saat itu masih menjadi Republik
Indonesia Serikat atau RIS untuk pertama kalinya menjadi anggota Organisasi Buruh
Internasional atau International Labour Organization disingkat ILO. Indonesia menjadi anggota
ke-16 perserikatan buruh dunia tersebut dan telah bekerja sama sejak 12 Juni 1950 dengan
berkolaborasi bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Organisasi Pengusaha
Indonesia atau Apindo

11 JUNI 1950 INDONESIA GABUNG ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL ILO, INI
ALASANNYA
TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan hari ini, 11 Juni 1950, Indonesia yang saat itu masih
menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS untuk pertama kalinya menjadi anggota Organisasi
Buruh Internasional atau International Labour Organization disingkat ILO.
Indonesia menjadi anggota ke-16 perserikatan buruh dunia tersebut dan telah bekerja sama
sejak 12 Juni 1950 dengan berkolaborasi bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
serta Organisasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.
ILO juga bekerja sama dengan tiga serikat pekerja utama Semua Konfederasi Serikat Buruh
Indonesia atau KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI dan
Konfederasi Serikat Buruh Indonesia KSPI.
ILO sendiri merupakan organisasi yang menampung dan menangani isu buruh internasional yang
telah didirikan sejak 1919 seusai Perang Dunia I sebagai bagian dari Persetujuan Versailles. ILO
kemudian dibawahi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah pembentukan PBB akhir
Perang Dunia II.
ILOdidirikan atas tiga dasar, yaitu kemanusiaan, politis, dan ekonomi. Dari segi kemanusiaan,
ILO dibentuk sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja atau buruh, yang saat
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dieksploitasi secara tidak manusiawi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga serta
masa depan buruh Pembentukan ILO juga merupakan upaya meredam konflik akibat
ketidakadilan yang dialami para buruh, ketidakadilan tersebut terus meningkat seiring
bertambahnya jumlah industrialisasi sehingga akan mengancam perdamaian dunia.
Alasan lainnya yaitu tentang perekonomian, para pengusaha kala itu menciptakan lapangan kerja
bukanlah untuk menyejahterakan para buruh, orientasi mereka hanya pada keuntungan yang
banyak sedangkan kesejahteraan buruh hanya akan menambah biaya produksi dan daya saing.
Adapun alasan Indonesia bergabung dengan ILO dilansir dari laman ILO adalah di antaranya
sebagai berikut;
1. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
a. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan makroekonomi, ketenagakerjaan dan
sosial melalui analisis dan perangkat pasar tenaga kerja yang baik.
b. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih membekali perempuan dan laki-laki muda
memasuki dunia kerja.
c. Hasil ketenagakerjaan yang dioptimalkan dari investasi publik dan komunitas.
d. Peningkatan kebijakan dan program tentang kewirausahaan, pengembangan bisnis dan
koperasi untuk penciptaan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
e. Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan berbasis
kompetensi untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
2. Hubungan Industrial yang sehat dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif
a. Administrasi ketenagakerjaan memberikan layanan yang efektif untuk memperbaiki
kondisi dan lingkungan kerja.
b. Konstituen tripartit secara efektif terlibat dalam dialog sosial untuk menerapkan
peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional labor, dan c.
Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi pengusaha dan pekerja untuk
berkontribusi dalam hubungan industrial yang sehat sesuai dengan mandat dan
tanggung jawab masing-masing.
3. Perlindungan sosial untuk semua pihak
a. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merancang dan
mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan sosial.
b. Hambatan terhadap pekerjaan dan pekerjaan yang layak ditangani, khususnya
kesenjangan gender dan bagi penyandang disabilitas.
c. Implementasi yang efektif dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
d. Peningkatan kebijakan, kerangka kelembagaan dan implementasi program untuk
pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dan rumah tangga Indonesia, dan
e. Kebijakan dan program terpadu untuk pekerja perempuan dan laki-laki.
Begitu, 3 alasan uatama Indonesia bergabung dengan organisasi buruh internasional atau ILO
ini. HENDRIK KHOIRUL MUHID .
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negative - NA (NA) Yang saya tahu itu ada lima orang. Dua orang selamat minta tolong ke warga
buat evakuasi tiga temannya yang jatuh. Kayaknya patah tulang kaki, punggung dan 1 orang
lagi berdarah di kepala
negative - Halimah (NA) Sudah 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
negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Masih kita
dalami dan menggali keterangan dari banyak saksi. Korban saat ini sudah dirawat di RSUD dan
kita tunggu sembuh dulu untuk mencari keterangan

Ringkasan
Kabar mengagetkan datang dari Kota Malang Jawa Timur. Lima tenaga kerja wanita ( TKW )
terpeleset dan jatuh saat nekat kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta (PT
CKS) di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu. Mereka terpeleset dan jatuh dari lantai 4 gedung tersebut.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu (9/6/2021) malam sekira pukul 19.00 WIB. Informasi dari warga
sekitar, lima orang tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

SERING DISIKSA, 5 CALON TKW KABUR TERPELESET JATUH DARI LANTAI 4
GEDUNG BLK MALANG
SuaraMalang.id - Kabar mengagetkan datang dari Kota Malang Jawa Timur. Lima tenaga kerja
wanita ( TKW ) terpeleset dan jatuh saat nekat kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya
Semesta (PT CKS) di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu.
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Mereka terpeleset dan jatuh dari lantai 4 gedung tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Rabu
(9/6/2021) malam sekira pukul 19.00 WIB. Informasi dari warga sekitar, lima orang tersebut
rata-rata berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mereka mencoba kabur dengan cara menjebol teralis kawat di lantai 4 gedung. Kemudian mereka
turun menggunakan tali yang dibuat dari sambungan selimut. Tetapi sialnya di tengah upaya
pelariannya mereka terpeleset dan jatuh.
"Yang saya tahu itu ada lima orang. Dua orang selamat minta tolong ke warga buat evakuasi
tiga temannya yang jatuh. Kayaknya patah tulang kaki, punggung dan 1 orang lagi berdarah di
kepala," kata warga setempat, dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Jumat
(11/06/2021).
Halimah menuturkan, saat ditanya warga perihal alasan kabur. Mereka mengaku sudah tidak
kuat tinggal di mess PT CKS karena mengaku sering disiksa selama masa pelatihan. Berdasarkan
video amatir warga, para calon TKW ini mengungkapkan sudah tidak tahan di mess.
"Semua sudah tidak tahan, ingin kabur. Kita sering disiksa, dihukum. Kita disuruh diam, kalau
kita ngomong-ngomong, kita (diancam) dihukum. Handphone kita di dalam juga disita," kata
salah satu TKW sambil terbaring kesakitan dalam video itu.
Tiga calon TKW yang mendapat luka itu langsung dibawa warga ke RSUD Kota Malang untuk
mendapat perawatan intensif. Informasi dari warga peristiwa ini bukanlah yang pertama terjadi.
Seingat Halimah peristiwa ini yang ketiga kalinya.
"Sudah sering mas kalau gini. Seingatan saya sudah 3 kali tahu begini, ada yang lewat goronggorong, ada yang jebol teralis besi jendela, ada yang manjat pagar. Kalau yang sekarang ini
paling nekat karena turun dari atas gedung," kata Halimah.
Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo mengatakan sampai saat
ini polisi masih melakukan pendalaman dan mengambil keterangan. Usai mendapat informasi,
pihaknya telah melakukan olah TKP.
"Masih kita dalami dan menggali keterangan dari banyak saksi. Korban saat ini sudah dirawat di
RSUD dan kita tunggu sembuh dulu untuk mencari keterangan," ujar Tinton.
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neutral - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia
(CORE)) Perlu dilihat juga apakah investasi yang masuk ke Indonesia bisa menambah lapangan
kerja? karena kan tujuan investasi menarik lapangan kerja

Ringkasan
Pekerjaan dengan tingkat permintaan tinggi (prospek cerah) masih akan lebih banyak datang
dari perusahaan dengan nilai tambah rendah, dengan syarat pendidikan menengah. Menurut
survei yang digelar Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), profesi seperti wartawan, design grafis, tenaga pemasaran, entry data, dan operator
mesin akan sangat laris diperebutkan pasar, setidaknya hingga dua sampai tiga tahun ke depan.

OUTLOOK LAPANGAN KERJA: WARTAWAN, DESIGN GRAFIS, DAN OPERATOR
MESIN LARIS
Pekerjaan dengan tingkat permintaan tinggi (prospek cerah) masih akan lebih banyak datang
dari perusahaan dengan nilai tambah rendah, dengan syarat pendidikan menengah.
Menurut survei yang digelar Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), profesi seperti wartawan, design grafis, tenaga pemasaran, entry data, dan operator
mesin akan sangat laris diperebutkan pasar, setidaknya hingga dua sampai tiga tahun ke depan.
Sementara itu, tingkat permintaan pada profesi arsitek, insinyur sipil, dan manajer keuangan
yang biasanya bekerja pada perusahaan dengan nilai tambah tinggi dan syarat pendidikan tinggi,
masih akan lemah (prospek redup).
Ini terungkap dalam Outlook Lapangan Pekerjaan Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh Bank
Dunia dan Bappenas. Tantangan ke depan, menurut Outlook ini, tidak hanya soal bagaimana
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meningkatkan kapasitas pekerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan
bernilai tambah tinggi.
Outlook ini dibuat untuk jangka pendek, yaitu dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Ada 3.839
perusahaan yang disurvei dalam laporan yang dipublikasikan 25 Mei 2021 ini.
Perusahaan yang disurvei meliputi perusahaan jasa bernilai tambah tinggi, seperti di sektor
teknologi informasi, transportasi dan logistik, serta perusahaan jasa bernilai tambah rendah
seperti pariwisata dan ekonomi kreatif Survei juga menyasar perusahaan manufaktur di sektor
tekstil, makanan minuman, dan elektronik. Perusahaan yang disurvei berskala mikro, kecil,
menengah, hingga perusahaan besar. Cakupan wilayah survei meliputi Jawa, Bali, Sumatera
Utara, Banten dan Sulawesi Selatan.
Laporan ini mengumpulkan informasi tentang kondisi pasar kerja untuk memetakan jenis
pekerjaan yang memiliki prospek cerah hingga redup di Indonesia. Yang dimaksud memiliki
prospek cerah adalah pekerjaan dengan permintaan yang tinggi yang ditunjukkan oleh minat
merekrut pekerjanya.
Sebaliknya, yang dimaksud pekerjaan yang berprospek redup adalah pekerjaan yang
permintaannya menyusut atau bahkan tidak ada permintaan sama sekali, serta tidak ada upaya
perekrutan pekerja setahun terakhir.
Masalah dengan prospek cerah yang ditunjukkan perusahaan dengan pekerjaan bernilai tambah
rendah dan berkualifikasi rendah adalah soal upah yang juga rendah. Jumlahnya dalam survei
ini lumayan besar.
Hampir seperempat pekerjaan atau 9 dari 42 pekerjaan berkategori cerah merupakan pekerjaan
dengan nilai tambah rendah, berskala mikro dan kecil, yang membutuhkan tingkat pendidikan
minimum dan upah yang rendah. Jenis-jenis pekerjaan itu antara lain agen penjual, tenaga
kebersihan, kurir, serta pengemudi mobil, dan taksi.
Kategori lainnya adalah perusahaan di level tengah: perusahaan yang masuk kategori cerah
dengan kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas, minimum setingkat SMA.
Upahnya pada umumnya cukup untuk memenuhi konsumsi kelas menengah. Jumlah kelompok
ini yang paling besar, yakni 18 dari 42 pekerjaan.
Beberapa jenis pekerjaan yang masuk dalam kelompok tengah ini adalah wartawan, profesional
pemasaran dan iklan, teknisi mesin dan komputer, supervisor konstruksi, sekretaris, petugas
entri data, dan teknisi servis pendingin ruangan.
Hanya 7 dari 42 pekerjaan berkategori cerah yang membutuhkan pendidikan tinggi seperti analis
keuangan, arsitek, serta ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Adapun pekerjaan berkategori redup seperti pimpinan organisasi, manajer hotel, serta ahli fisika
dan astronomi. Pekerja-pekerja yang termasuk kategori redup, dalam analisis laporan ini, perlu
selalu meningkatkan keterampilan maupun mempelajari keterampilan baru.
Laporan Bank Dunia dan Bappenas itu menilai, Indonesia saat ini sedang dalam transformasi
struktural yang berlangsung cepat. Sehingga dinamika pasar kerja tidak cukup hanya seputar
memenuhi permintaan atau kapasitas tenaga kerja, tetapi juga dari sisi penawaran atau
lapangan kerja yang disediakan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal setuju
dengan situasi yang ditulis dalam laporan tersebut.Dia mengutip data Bank Dunia yang
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menunjukkan, ada peningkatan jumlah pengangguran di bawah usia 30 tahun dan mereka
datang dari kalangan yang berpendidikan tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan struktur angkatan kerja surplus di kelompok
berpendidikan menengah. Tetapi ada peningkatan pengangguran di kelompok lulusan sekolah
menengah dan lulusan universitas di 2020 dibandingkan 10 tahun sebelumnya.
Penyebab meningkatnya tingkat pengangguran muda dan berpendidikan itu, menurut Faisal,
karena skill atau kualitas yang dimiliki para lulusan ini belum mampu menjawab kebutuhan
industri. Selain itu, para lulusan muda dan berpendidikan tinggi ini memilih menunggu hingga
mendapatkan pekerjaan yang mapan dan formal.
Dengan demikian, kata Faisal, strategi penciptaan lapangan kerja harus didesain untuk
menampung penduduk usia muda dan berpendidikan tinggi. Dia menambahkan, strategi
tersebut bukan hanya kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan juga
melibatkan sektor lain seperti investasi, dan perdagangan yang terintegrasi.
"Perlu dilihat juga apakah investasi yang masuk ke Indonesia bisa menambah lapangan kerja?
karena kan tujuan investasi menarik lapangan kerja," kata Peraih gelar PhD dalam Political
Economy and Governance, Universitas Queensland, Australia ini.
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negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) KSPI mengecam
keras rencana tax amnesty dan menaikkan PPN sembako
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ini adalah cara-cara
kolonialisme. Sifat penjajah
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sudahlah kaum
buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Nilai pesangon
yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sekarang dibebani
lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
neutral - Andi Arief (Politisi Partai Demokrat) PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat
waktu miskin. Dulu kan pernah miskin
negative - Andi Arief (Politisi Partai Demokrat) Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik
kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti wacana sembako
dipajaki negara. Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako dilanjutkan, kaum
buruh akan menjadi garda terdepan.
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KSPI SINGGUNG PHK MASSAL, UPAH KURANG, SAID IQBAL SEBUT BURUH GARDA
TERDEPAN LAWAN KEBIJAKAN SEMBAKO DIPAJAKI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti wacana sembako
dipajaki negara.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi
garda terdepan.
Buruh akan melakukan perlawanan, baik secara aksi nyata di jalanan hingga mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
KSPI mengecam keras rencana pemerintah tersebut dan menilai langkah pemerintah seperti
kolonialisme, penjajahan.
Sebut Iqbal, rencana Menteri Keuangan, Sri Mulayani menaikkan tarif pajak pertambahan nilai
(PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II adalah sebuah kolonialisme.
" KSPI mengecam keras rencana tax amnesty dan menaikkan PPN sembako," kata Presiden KSPI
Said Iqbal, kepada wartawan pada Jumat, 11 Juni 2021.
"Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," lanjutnya.
Dia memprediksi adanya kenaikan PPN, maka seluruh harga barang akan naik.
Jika hal itu terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat, terutama buruh, karena harga
barang menjadi mahal.
Dia menyinggung, saat ini sudah banyak kaum buruh yang di-PHK, kini akan ditambah beban
membayar pajak untuk sekadaran bisa makan.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law," jelasnya.
"Nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih
banyak dicicil," katanya.
"Sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,"
kata Said Iqbal.
Demokrat menentang Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut melemparkan kritikannya soal
rencana pemerintah menarik pajak sembako yang saat ini menggegerkan masyarakat.
Sebelumnya, kabar rencana sembako dikenai pajak diketahui dari draf revisi undang-undang
nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Pikiran-Rakyat.com, setidaknya ada 3 skema yang
direncanakan pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako.
Pertama, untuk sembako diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen.
Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen yang
dilegalisasi melalui penerbitan peraturan pemerintah.
Dan ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen.
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Disebut-sebut terdapat beberapa jenis sembako yang bakal dikenakan pajak itu di antaranya
beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayursayuran.
Seperti diketahui, PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau
jasa pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena
pajak.
Selain itu, PPN merupakan jenis pajak konsumsi atau yang lebih dikenal value added tax atau
goods and services tax.
Sementara itu melalui cuitan di Twitter-nya, Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan
keheranannya atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik pajak sembako.
"PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin," tulis
Andi Arief, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @Andiarief_, Kamis 10 Juni 2021.
"Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi
bukan untuk menyengsarakan rakyat," ujar Andi Arief menyindir Sri Mulyani Indrawati.***.
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Ringkasan
Penolakan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako tak
hanya datang dari beberapa anggota DPR RI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga
ikut menolak rencana tersebut. "Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax
amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata
Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (11/6/2021).

KSPI IKUT MENOLAK RENCANA PPN UNTUK SEMBAKO
Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan TRIBUN-COM - Penolakan rencana pemerintah
mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako tak hanya datang dari beberapa
anggota DPR RI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga ikut menolak rencana
tersebut.
"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat
(11/6/2021).
Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil
untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
hingga 0 persen. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan
kenaikan pajak. "Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" ucap Said Iqbal.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako tetap dilanjutkan, kaum buruh akan
menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan di jalan maupun mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said Iqbal.
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negative - TS Arif Fadillah (Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)) Hampir 30 persen
dari pasien konfirmasi corona di Kepri berasal dari TKI yang baru tiba atau datang dari luar
negeri, mengingat Kepri sebagai pintu masuk pemulangan para pekerja migran tersebut
positive - TS Arif Fadillah (Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)) Jika tidak jelas tes
Covid-19 kami akan lakukan tindakan tegas untuk mengurangi penyebaran virus corona
positive - TS Arif Fadillah (Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)) Saya
mengharapkan masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan, khususnya
menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir

Ringkasan
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) TS Arif Fadillah mengatakan bahwa saat ini
30 persen pasien Covid-19 di wilayahnya berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI). Arif
mengatakan, saat ini tim Satgas Penanganan Covid-19 Kepri terus berupaya untuk menekan
angka penyebaran virus corona tersebut.

30 PERSEN PASIEN COVID-19 DI KEPRI BERASAL DARI TKI
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) TS Arif Fadillah mengatakan bahwa saat ini
30 persen pasien Covid-19 di wilayahnya berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI).
Arif mengatakan, saat ini tim Satgas Penanganan Covid-19 Kepri terus berupaya untuk menekan
angka penyebaran virus corona tersebut.
"Hampir 30 persen dari pasien konfirmasi corona di Kepri berasal dari TKI yang baru tiba atau
datang dari luar negeri, mengingat Kepri sebagai pintu masuk pemulangan para pekerja migran
tersebut," kata Arif dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (11/6/2021).
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Ia mengatakan, ke depannya syarat pemulangan TKI harus diperketat. Salah satunya mengenai
tes Covid-19 agar tidak terjadi lonjakan kasus baru.
"Jika tidak jelas tes Covid-19 kami akan lakukan tindakan tegas untuk mengurangi penyebaran
virus corona," kata Arif.
Tak hanya itu, Arif juga memastikan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan tracing agar dapat
lebih cepat mendeteksi orang-orang yang berpotensi menjadi penyebar virus corona.
"Saya mengharapkan masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan, khususnya
menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air
mengalir," kata Arif.
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neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang) Memang belum berizin.
Hingga saat ini, BLK LN PT CKS masih dalam tahap pengajuan ke Disnaker untuk penambahan
satu program pelatihan kerja
neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang) Khusus untuk kali ini,
terkait kebenaran pengakuan korban soal eksploitasi dan penelantaran Calon PMI masih dalam
pendalaman pihak-pihak berwenang
neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang) Kami bersama berbagai
pihak seperti Pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI dan UPT. P2TKI Jawa Timur akan mendalami
kasus ini lagi
neutral - Erik Setyo Santoso (Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang) Intinya PT CKS belum
memenuhi persyaratan perizinan. Tapi kami belum dapat menyimpulkan. Kami juga harus
tunggu hasil pemeriksaan polisi dan melakukan investigasi lebih dalam lagi

Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota
Malang bergerak cepat melakukan assesmen atas kejadian yang atau pekerja migran di Balai
Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta. Seperti diketahui, kelima TKW itu nekat kabur
dari lantai 4 gedung hingga akhirnya terjatuh dari ketinggian sekira 10-15 meter pada Rabu
(9/6/2021) malam. Alasannya, mereka tak kuat dengan sistem pelatihan yang ketat dan diduga
eksploitatif.
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DISNAKER KOTA MALANG SEBUT IZIN BLK PT CKS TAK PENUHI SYARAT
MALANG - Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP)
Kota Malang bergerak cepat melakukan assesmen atas kejadian yang atau pekerja migran di
Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta.
Seperti diketahui, kelima TKW itu nekat kabur dari lantai 4 gedung hingga akhirnya terjatuh dari
ketinggian sekira 10-15 meter pada Rabu (9/6/2021) malam. Alasannya, mereka tak kuat dengan
sistem pelatihan yang ketat dan diduga eksploitatif.
Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso terkait hal ini juga berpendapat
yang sama, bahwa PT CKS, secara administrasi perizinan belum memenuhi sejumlah ketentuan.
Operasional BLK-LN atau LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) PT Central Karya Semesta (CKS)
berdasarkan izin nomor: 566/LA-LPK/I/2017, lalu nomor: 259/LA-LPK/I/2019, serta izin nomor:
260/LA-LPK/2019.
''Memang belum berizin. Hingga saat ini, BLK LN PT CKS masih dalam tahap pengajuan ke
Disnaker untuk penambahan satu program pelatihan kerja,'' jelasnya pada reporter
Tugumalang.id, Kamis (10/6/2021) malam.
Erik menambahkan, setiap pelatihan kerja di LPK/BLK harus sesuai dengan ijin program pelatihan
yang diselenggarakan. Setiap penambahan program pelatihan, harus memperbarui ijin LPK.
Terlepas dari hal itu, pria yang juga kini menjabat sebagai Sekda Kota Malang itu membenarkan
jika kaburnya para calon pekerja imigran yang dilatih disana kerap kabur. Selama ini, alasan
kaburnya para TKW ada beragam macam alasan.
''Khusus untuk kali ini, terkait kebenaran pengakuan korban soal eksploitasi dan penelantaran
Calon PMI masih dalam pendalaman pihak-pihak berwenang,'' ungkapnya.
Namun, dari hasil assesmen timnya terhadap pihak PT CKS bilang kalau manajemen tidak pernah
merasa ada permasalahan dengan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meski demikian,
sejumlah fakta mulai mencuat sehingga pihak Disnaker masih akan terus follow up ikut
mendalami kasus ini.
''Kami bersama berbagai pihak seperti Pengawasan Ketenagakerjaan, BP2MI dan UPT. P2TKI
Jawa Timur akan mendalami kasus ini lagi,'' tegasnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan kembali memeriksa sejumlah aspek perizinannya seperti legalitas
izin usaha, keabsahan, syarat dan ketentuan sebagai lembaga atau penyedia tenaga kerja.
Jika hal ini terbukti benar, lanjut Erik memang ada konsekuensi yang harus dibayar. Yaitu
pembekuan lembaga tersebut sebagai penyalur tenaga kerja.
"Intinya PT CKS belum memenuhi persyaratan perizinan. Tapi kami belum dapat menyimpulkan.
Kami juga harus tunggu hasil pemeriksaan polisi dan melakukan investigasi lebih dalam lagi,''
pungkasnya.
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Ringkasan
Wacana sembako dipajaki negara jadi sorotan berbagai pihak termasuk kaum buruh. Dengan
rencana itu, KSPI menilai langkah pemerintah seperti kolonialisme, penjajahan. Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengecam keras rencana pemerintah tersebut.

SEMBAKO DIPAJAKI NEGARA, KSPI: SEKALI LAGI, INI SIFAT KOLONIALISME,
PENJAJAH
Wacana sembako dipajaki negara jadi sorotan berbagai pihak termasuk kaum buruh. Dengan
rencana itu, KSPI menilai langkah pemerintah seperti kolonialisme, penjajahan. Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengecam keras rencana pemerintah tersebut.
Rencana Menteri Keuangan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan
memberlakukan tax amnesty jilid II adalah sebuah kolonialisme.
" KSPI mengecam keras rencana tax amnesty dan menaikkan PPN sembako," kata Presiden KSPI
Said Iqbal, kepada wartawan pada Jumat, 11 Juni 2021.
"Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," lanjutnya.
Said Iqbal menilai sangat tidak adil jika sembako untuk rakyat dipajaki sementara orang kaya
diberi relaksasi pajak.
Dia pun menyinggung soal produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen.
Namun untuk rakyat kecil hanya sekadar bisa makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" tegas Said Iqbal.
Dia memprediksi adanya kenaikan PPN, maka seluruh harga barang akan naik.
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Jika hal itu terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat, terutama buruh, karena harga
barang menjadi mahal.
Ingatkan Ibu SMI ingat waktu miskin Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang
membidangi Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo sempat menanggapi kehebohan pajak
sembako ini.
Dalam keterangannya melalui akun media sosial, Yustinus Prastowo menegaskan bahwa
pemerintah tak akan berlebihan dalam memungut pajak.
Anak buah Sri Mulyani Indrawati itu juga sempat meminta masyarakat dan semua pihak terus
mengawal pembahasan revisi UU Nomor 6 ini termasuk memberi masukan.
Sementara itu melalui cuitan di Twitter-nya, Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan
keheranannya atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik pajak sembako.
"PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin," tulis
Andi Arief, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @Andiarief_, Kamis 10 Juni 2021.
"Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi
bukan untuk menyengsarakan rakyat," ujar Andi Arief menyindir Sri Mulyani Indrawati.***.
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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 dll
positive - 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 penempatan kerjanya
positive - 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 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 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 dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
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BLK KOMUNITAS HADIRKAN SEJUMLAH PELATIHAN BAGI MASYARAKAT
Jakarta - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan
membuka berbagai jenis pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang
berkompeten dan berdaya saing.
Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masingmasing, diantaranya adalah 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 dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Salah satu kejuruan baru yang menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata
adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa atau 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.
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
penempatan kerjanya, kata Menaker Ida.
Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap eksis
sepanjang masa. Sepanjang manusia 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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Lima Calon TKW Nekat Loncat dari Gedung 15 Meter, Mengaku Kerap
Disiksa dan Diminta Tutup Mulut

Nama Media

tribunnews.com

Newstrend
Halaman/URL

Jurnalis

Kasus PMI Asal Malang
https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/11/lima-calon-tkwnekat-loncat-dari-gedung-15-meter-mengaku-kerap-disiksa-dandiminta-tutup-mulut
Faryyanida Putwiliani

Tanggal

2021-06-11 10:42:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori
Layanan

Ditjen Binapenta
Korporasi

Sentimen

Negatif
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negative - NA (NA) Kita disuruh diam, kalau kita ngomong kita dihukum. HP kita disita
negative - NA (NA) Kita disiksa, PT-nya bukan PT resmi, tiap hari didatengin polisi tapi kita
enggak dikasih turun, kita enggak dikasih ribut.
negative - Halimah (Warga) Selain itu korban juga mengaku, jam istirahatnya sedikit dan tidak
diperbolehkan memegang HP sama sekali
negative - Halimah (Warga) Menurut penuturan salah satu korban yang kami tolong, korban
kabur karena tertekan dengan sistem pelatihan PT CKS.
negative - Halimah (Warga) Korban yang kami tolong itu juga mengaku, bahwa semua calon
TKW yang ada di PT CKS ingin keluar semua. Bahkan menurut penuturan korban, ada salah satu
calon TKW yang meninggal dunia. Namun, korban dan teman-temannya disuruh diam. Kalau
ngomong, maka akan dihukum
negative - Halimah (Warga) Bahkan menurut penuturan korban, ada salah satu calon TKW yang
meninggal dunia.
neutral - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Masih dalam
proses pemeriksaan, karena para saksi tidak bisa kita paksa untuk datang pada malam hari itu
juga karena situasi sudah sangat malam. Hari ini baru kita lakukan pemeriksaan
negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Saya sempat
melakukan olah TKP disana, kita masih mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Untuk korban
sendiri pada saat kita dateng memang belum bisa kita mintai keterangan. Jadi progres kita hari
ini masih memeriksa saksi-saksi saja.
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Ringkasan
Lima orang calon tenaga kerja wanita (TKW) nekat melompat dari gedung setinggi 15 meter di
Malang, Jawa Timur. Akibatnya dua orang mengalami patah tulang dan satu lainnya mengalami
luka ringan.

LIMA CALON TKW NEKAT LONCAT DARI GEDUNG 15 METER, MENGAKU KERAP
DISIKSA DAN DIMINTA TUTUP MULUT
Lima orang calon tenaga kerja wanita (TKW) nekat melompat dari gedung setinggi 15 meter di
Malang, Jawa Timur. Akibatnya dua orang mengalami patah tulang dan satu lainnya mengalami
luka ringan. TKW yang terluka bisa diselamatkan oleh warga sekitar.
Dilansir Surya.co,id, lima TKW tersebut berusaha kabur dari gedung balai PT Central Karya
Semesta (CKS). Menurut pengakuan salah seorang korban para TKW kerap disiksa. Bahkan
ketika ada rekan mereka yang meninggal dan didatangi polisi, para TKW ini juga dipaksa untuk
diam.
Karena jika mereka nekat berbicara mereka akan dihukum. Tak hanya itu, handphone milik para
TKW juga ikut disita. Korban juga menuturkan jika PT yang menaunginya ini bukan merupakan
PT resmi.
"Kita disiksa, PT-nya bukan PT resmi, tiap hari didatengin polisi tapi kita enggak dikasih turun,
kita enggak dikasih ribut." "Kita disuruh diam, kalau kita ngomong kita dihukum. HP kita disita,"
ungkap salah seorang korban, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat
(11/6/2021).
Pengakuan Warga yang Menolong Masih dilansir Surya.co.id, seorang warga yang menolong
calon TKW yang patah tulang akibat terjatuh, Halimah (25), mengaku sempat menanyai mereka.
Menurut Halimah, mereka merasa tersiksa di balai latihan kerja tersebut. Bahkan, keterangan
dari mereka yang terjatuh menyatakan, mayoritas para calon TKW ingin kabur dari balai
tersebut.
Adapun lokasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri PT CKS terletak di Jalan Rajasa, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang.
Lima calon TKW tersebut kabur secara heroik pada Rabu (9/6/2021) pukul 19.00 WIB.
"Menurut penuturan salah satu korban yang kami tolong, korban kabur karena tertekan dengan
sistem pelatihan PT CKS." "Selain itu korban juga mengaku, jam istirahatnya sedikit dan tidak
diperbolehkan memegang HP sama sekali," ujar Halimah yang mengaku sempat menolong salah
satu calon TKW yang kabur, Kamis (10/6/2021).
"Korban yang kami tolong itu juga mengaku, bahwa semua calon TKW yang ada di PT CKS ingin
keluar semua." "Bahkan menurut penuturan korban, ada salah satu calon TKW yang meninggal
dunia." "Namun, korban dan teman-temannya disuruh diam. Kalau ngomong, maka akan
dihukum," pungkasnya.
Masih Diselidiki Polisi Hingga kini, kasus kaburnya para TKW ini masih diselidiki oleh polisi.
Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo, mengatakan pihaknya
sempat melakukan olah TKP di lokasi kejadian.
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Kompol Tinton mengaku saat ia datang ke lokasi kejadian belum bisa meminta keterangan dari
korban.
Namun untuk sekarang, ia masih berusaha untuk mengumpulkan beberapa saksi-saksi.
Rencananya hari ini pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan "Saya sempat melakukan
olah TKP disana, kita masih mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Untuk korban sendiri pada
saat kita dateng memang belum bisa kita mintai keterangan. Jadi progres kita hari ini masih
memeriksa saksi-saksi saja." "Masih dalam proses pemeriksaan, karena para saksi tidak bisa kita
paksa untuk datang pada malam hari itu juga karena situasi sudah sangat malam. Hari ini baru
kita lakukan pemeriksaan," terang Kompol Tinton.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Surya.co.id/Kukuh Kurniawan).
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neutral - Drs. Asra (Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang) Kegiatan pemagangan dalam
negeri telah diatur dalam Permenaker RI Nomor 36 Tahun 2016, dan kegiatan ini meruapakan
hasil kesepakatan yang diawali dengan urun rembuk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 2 Desember 2020 lalu
neutral - Drs. Asra (Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang) Mereka juga akan diajarkan
membangun teamwork dan organisasi kerja dalam perusahaan, memperoleh pengalaman dan
keterampilan sehingga memeberikan kesiapan mental dan prilaku bagi para peserta

Ringkasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Asra menghadiri acara Rapat Koordinasi dan
Penandatanganan MoU Program Magang Dalam Negeri Tahun 202, bertempat di Aula Setdakab,
Kamis (10/06/21). Membacakan sambutan Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra menyampaikan,
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyambut baik pelaksanaan program ini, yang mana
merupakan upaya kita bersama untuk menurunkan angka pengangguran yang telah
memunculkan fenomena sosial ekonomi masyarakat, terlebih dampak Covid-19 saat ini.

PENANDATANGAN MOU PEMAGANGAN DALAM NEGERI
Banda Aceh : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Asra menghadiri acara Rapat
Koordinasi dan Penandatanganan MoU Program Magang Dalam Negeri Tahun 202, bertempat di
Aula Setdakab, Kamis (10/06/21).
Membacakan sambutan Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra menyampaikan, Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang menyambut baik pelaksanaan program ini, yang mana merupakan upaya kita
bersama untuk menurunkan angka pengangguran yang telah memunculkan fenomena sosial
ekonomi masyarakat, terlebih dampak Covid-19 saat ini.
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"Kegiatan pemagangan dalam negeri telah diatur dalam Permenaker RI Nomor 36 Tahun 2016,
dan kegiatan ini meruapakan hasil kesepakatan yang diawali dengan urun rembuk Dinas Tenaga
Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 2
Desember 2020 lalu," ungkap Asra.
Dikatakan, dengan adanya program pemagangan ini agar putra-putri di Kabupaten Aceh
Tamiang mengetahui seluk-beluk dari dunia kerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di
daerah ini.
"Mereka juga akan diajarkan membangun teamwork dan organisasi kerja dalam perusahaan,
memperoleh pengalaman dan keterampilan sehingga memeberikan kesiapan mental dan prilaku
bagi para peserta", terang Asra menjelaskan.
Asra berharap, program ini nantinya bisa menampung peserta pemagangan menjadi tenaga
kerja tetap diperusahaan tersebut.
Masuk kepuncak acara, Asra menyaksikan langsung Penandatangan MoU Pemagangan Dalam
Negeri yang dilakukan antara Pimpinan Perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh
Tamiang.
Hadir dalam acara ini, Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Kepala
Pertamina, PT. Sisirau, PT. Bumi Samaganda, PT. Mopoli Raya, PT. Socfindo Indonesia, PT. Pati
Sari, PT. Parasawita dan para tamu undangan lainnya.(*).
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neutral - Rima Diana (TKW) Saya mengenal dia (mantan suami) baik, terus menikah pada tahun
2012 dan mengandung
negative - Rima Diana (TKW) Iya saya menjalani hukuman sambil mengandung di penjara, tapi
Alhamdulillah bisa dijalani
negative - Rima Diana (TKW) Pas anak saya usia 1 tahun 8 bulan, dibawa sama mamah saya
dari Malaysia dan diasuh di sini
negative - Rima Diana (TKW) Seharusnya saya dijatuhi hukuman 13 tahun, tapi dibantu KBRI
jadi 11 tahun, dan dapat remisi jadi 7 tahun 2 bulan

Ringkasan
Kisah tragis harus dialami seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Bandung. Rima
Diana, nama TKW itu harus menjalani hukuman penjara gara-gara kasus narkoba.

KISAH TRAGIS RIMA DIANA TKW BANDUNG YANG DIPENJARA 11 TAHUN GARAGARA NARKOBA BUKAN MILIKNYA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kisah tragis harus dialami seorang Tenaga Kerja Wanita
(TKW) asal Kabupaten Bandung. Rima Diana, nama TKW itu harus menjalani hukuman penjara
gara-gara kasus narkoba.
Malangnya, narkoba tersebut milik suami yang baru dinikahinya namun dia turut dipenjara. Tak
main-main, Rima Diana dipenjara selama 11 tahun atas kasus tersebut. Dia bahkan dipenjara
saat sedang mengandung. Rima Diana melahirkan di penjara dan anaknya dirawat juga di
penjara selama 1 tahun lebih.
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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 Polis 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 dari Malaysia dan diasuh di sini,"
ucap Rima.
Sedangkan Rima sendiri harus tetap meneruskan 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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neutral - Suardi (Kepala Disnakerin kota Padang) Beberapa persyaratan harus dibawa sebagai
syarat, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy kartu kerluarga, pas foto, fotocopy kartu keluarga dan
mengisi formulir identitas yang disiapkan

Ringkasan
Rencana pembukaan lowongan CPNS 2021 yang dibuka tahun ini, pengurusan Kartu Tanda
Pencari Kerja atau Kartu AK-1 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) kota Padang
sudah dibuka. Kepala Disnakerin kota Padang Suardi mengatakan, untuk mendapatkan
pelayanan pengurusan kartu kuning AK1, para pencari kerja sudah dapat langsung mendatangi
bagian pelayanan Disnakerin dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19, memakai
masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ditempat yang telah disediakan.

PELAYANAN PENGURUSAN KARTU PENCARI KERJA
Padang: Rencana pembukaan lowongan CPNS 2021 yang dibuka tahun ini, pengurusan Kartu
Tanda Pencari Kerja atau Kartu AK-1 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) kota
Padang sudah dibuka.
Kepala Disnakerin kota Padang Suardi mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan pengurusan
kartu kuning AK1, para pencari kerja sudah dapat langsung mendatangi bagian pelayanan
Disnakerin dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19, memakai masker, menjaga jarak
dan mencuci tangan ditempat yang telah disediakan.
"Beberapa persyaratan harus dibawa sebagai syarat, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy kartu
kerluarga, pas foto, fotocopy kartu keluarga dan mengisi formulir identitas yang disiapkan,"
jelasnya.
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Antusias masyarakat dalam pengurusan masih normal dan pegurusan kartu kuning AK1 tersebut
tidak dipungut biaya karena merupakan program dari pemerintah dengan tujuan untuk
membantu masyarakat terkait mencari pekerjaan.
Masa berlaku kartu kuning Aka 1 yakni selama 2 tahun dan berlaku secara Nasional dengan
keharusan melapor setiap 6 bulan sekali bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
Namun, jika pencari kerja sudah diterima bekerja maka yang bersangkutan dapat
mengembalikan kartu ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berkenaan dengan rencana pemerintah, Menteri Keuangan
yang akan memberlakukan tax amnesty jilid II dan PPN akan dinaikkan termasuk pemberlakuan
praja pertama nilai PPN untuk sembako, kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty
jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat
penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas
mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan
dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme penjajah, tanda petik
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan
jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan.
Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalo itu disahkan
oleh DPR di Mahkamah Konstitusi. Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu
omnibus law

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras rencana
pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan
pokok rakyat atau sembako. Ia menyebut rencana itu merupakan cara kolonialisme. "Berkenaan
dengan rencana pemerintah, Menteri Keuangan yang akan memberlakukan tax amnesty jilid II
dan PPN akan dinaikkan termasuk pemberlakuan praja pertama nilai PPN untuk sembako, kami
mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN
sembako adalah cara-cara kolonialisme," tegasnya konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat
(11/6/2021).
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KECAM RENCANA PAJAK SEMBAKO, BURUH: INI SIFAT PENJAJAH!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras rencana
pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan
pokok rakyat atau sembako. Ia menyebut rencana itu merupakan cara kolonialisme.
"Berkenaan dengan rencana pemerintah, Menteri Keuangan yang akan memberlakukan tax
amnesty jilid II dan PPN akan dinaikkan termasuk pemberlakuan praja pertama nilai PPN untuk
sembako, kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN
khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme," tegasnya konferensi pers secara virtual,
dikutip Jumat (11/6/2021).
Said menayangkan rencana Menteri Keuangan, sebab mempengaruhi harga kebutuhan pangan
rakyat. Sementara, pemerintah malah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) untuk produsen mobil.
"Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi
pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat
untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme
penjajah, tanda petik," jelasnya.
Selain itu, Said meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan pemberlakuan tax
amnesty pajak jilid II. Sebab orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari
pemerintah.
"Stop retorika Menteri Keuangan pemberlakuan tax amnesty jilid II!" ujarnya.
Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak keras rencana PPN sembako dan tax
amnesty jilid II. Said meminta agar DPR jangan menjadi wakil kekuasaan tetapi menjadi wakil
rakyat.
"Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda
dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan. Keterlaluan kalau sampai
mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako," tuturnya.
Said mengatakan akan menjadi garda terdepan untuk membela rakyat. Dia mengancam akan
menempuh jalur hukum dan akan menggelar aksi besar-besaran jika PPN sembako dan tax
amnesty jilid II diberlakukan.
"Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalo itu disahkan oleh DPR di Mahkamah Konstitusi.
Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," ungkapnya.
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Ringkasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menemukan satu pekerja migran Indonesia
( PMI ) alias tenaga kerja Indonesia ( TKI ) asal daerah itu positif terpapar COVID-19,
berdasarkan pemeriksaan tes usap oleh Satgas COVID-19 setempat. Kepala Bidang Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Magetan Rohmad Hidayat mengatakan PMI itu
berusia 44 tahun, warga Kecamatan Kartoharjo, yang bersangkutan baru pulang dari Brunei
Darussalam.

TKI ASAL MAGETAN LOLOS TES DI BANDARA JUANDA PADAHAL POSITIF COVID-19
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menemukan satu pekerja migran Indonesia
( PMI ) alias tenaga kerja Indonesia ( TKI ) asal daerah itu positif terpapar COVID-19,
berdasarkan pemeriksaan tes usap oleh Satgas COVID-19 setempat.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Magetan Rohmad
Hidayat mengatakan PMI itu berusia 44 tahun, warga Kecamatan Kartoharjo, yang bersangkutan
baru pulang dari Brunei Darussalam.
"Pekerja migran tersebut saat ini menjalani karantina di ruang isolasi di kompleks bangunan
RSUD dr Sayidiman yang disediakan oleh Satgas COVID-19 Magetan," ujar Rohmad, Kamis, 10
Juni 2021.
Menurut dia, saat tiba di Bandara Juanda, si TKI sudah menjalani tes usap dan hasilnya negatif.
Namun saat dites swab yang kedua di Magetan, ternyata hasilnya positif.
Si pasien kni diisolasi secara terpisah dengan para pekerja migran lainnya yang sedang menjalani
masa karantina. Spesimen hasil pemeriksaannya segera dikirim ke laboratorium milik Universitas
Airlangga, Surabaya, untuk diteliti demi memastikan merupakan varian baru COVID-19 atau
bukan.
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Ia menjelaskan, akibat pandemi, alur pemulangan para PMI menjadi lebih panjang: setiba di
Tanah Air, mereka harus menjalani tes usap dan isolasi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Setelah dikarantina dan dinyatakan negatif, para pekerja migran itu harus dijemput oleh petugas
Dinkes daerah asal. Sesampai di daerah asal, pekerja migran menjalani tes usap ulang dan
kembali dilakukan isolasi selama 14 hari, baik yang hasil tes usapnya negatif maupun positif.
"Jika setelah isolasi ditemukan negatif, maka pekerja migran tersebut bisa pulang. Namun jika
ditemukan positif, maka pekerja migran bersangkutan akan menjalani perawatan lebih lanjut,"
katanya.
Sesuai data, jumlah pekerja migran asal Magetan yang pulang kampung karena habis masa
kontrak kerja mencapai sebanyak 188 orang. Pengetatan pemulangan para pekerja migran
sebagai bentuk kehati-hatian agar COVID-19 varian baru tidak masuk ke Indonesia sehingga
kasus COVID-19 di daerah asal dapat ditekan, utamanya kasus COVID-19 varian baru dari luar
negeri. (ant)
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax
amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan
upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan
sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan
harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang
menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty
jilid 2.
"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
siaran pers, Jumat (11/6/2021).

SEMBAKO KENA PAJAK, KSPI: BURUH BAKAL MAJU PALING DEPAN
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah
yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax
amnesty jilid 2.
"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako . Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
siaran pers, Jumat (11/6/2021).
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Said menegaskan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan melakukan perlawanan jika
rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan.
Perlawanan bisa berupa aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Pasalnya, kenaikan PPN membuat harga sembako melambung. Hal ini akan merugikan
masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," tutur Said.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Said merasa, kebijakan pajak orang kaya yang diturunkan sementara sembako
dikenakan pajak sangat tidak adil.
Para pengusaha termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen.
"Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak. Sekali
lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke
Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,"
tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana
pokok/sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah.

mengenakan

pajak

untuk

bahan

Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu,
kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbubumbuan, dan gula konsumsi.
Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil
pengeboran yang semula tak dikenai PPN.
Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.
Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa
pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa
keuangan dan jasa asuransi.
Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan
di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
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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
negative - Siti Romlah (NA) Kejadiannya jam 7 malam. Semuanya perempuan. Katanya (Kabur)
pakai tali kain, terus meloncat ke bawah
neutral - Siti Romlah (NA) Mereka meminta saya untuk membawa temannya yang luka. Akhirnya
saya panggil orang lain lagi membantu
neutral - Halimah (wartawan) Dua orang yang selamat tersebut mencari pertolongan ke warga
negative - Halimah (NA) Namun, warga sekitar tidak ada yang berani menolong korban yang
ketakutan tersebut. Karena takut nanti meninggal di rumah warga, kan takut juga. Di sini soalnya
ngontrak semua
negative - Halimah (NA) Akhirnya warga pun mengevakuasi tiga orang yang mengalami luka
patah di kaki dan di kepala itu ke kampung sebelah. Sehingga di sana warga menolong mereka
dan berhasil membawa mereka ke rumah sakit
negative - Abdul Hamid (NA) Ada 5 kabur, 3 dibawa ke rumah sakit karena luka. Satu melarikan
diri dan satunya dibawa masuk kembali oleh satpam
negative - Abdul Hamid (NA) Masih muda yang dibawa masuk satpam. Usianya sekitar 18 sampai
19 tahun. Kami khawatir, bagaimana nasibnya di dalam
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Ringkasan
5 Calon Tenaga Kerja Wanita ( TKW ) ditemukan kabur dan loncat dari lantai dua kantor
penampungan di Kota Malang. Dari 5 orang, ada 3 korban yang mengalami luka dan harus
dilarikan ke rumah sakit.
Dari lima 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. Polisi masih menyelidiki penyebab 5 calon TKW tersebut
melarikan diri.

AKSI NEKAT 5 CALON TKW LONCAT DAN KABUR DARI TEMPAT PENAMPUNGAN DI
MALANG
5 Calon Tenaga Kerja Wanita ( TKW ) ditemukan kabur dan loncat dari lantai dua kantor
penampungan di Kota Malang. Dari 5 orang, ada 3 korban yang mengalami luka dan harus
dilarikan ke rumah sakit.
Dari lima 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. Polisi masih menyelidiki penyebab 5 calon TKW tersebut
melarikan diri.
"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 dari calon TKW loncat dari tempat penampungan tersebut. Namun hingga
saat ini, belum diketahui motif dari ke-5 calon TKW tersebut kabur dari PJTKI tersebut.
"Belum tahu, motifnya apa," imbuhnya.
Informasi yang dihimpun detikcom menyebutkan, ada lima 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 yang bernama Centra Karya Semesta ini beralamat di Jalan Rajasa,
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Warga yang mengetahui kejadian ini langsung memberikan pertolongan kepada para korban.
Bersamaan, peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama, polisi datang
untuk mengamankan lokasi, sekaligus menggelar olah TKP.
Mereka nekat kabur dari atap setinggi sekitar 15 meter sekitar pukul 19.00 WIB. Salah seorang
warga mengaku tali kain itu membantu mereka menuruni dinding menuju jalan kecil sebagai
akses warga ke Jalan Rajasa atau jalan raya depan PJTKI.
"Kejadiannya jam 7 malam. Semuanya perempuan. Katanya (Kabur) pakai tali kain, terus
meloncat ke bawah," kata Siti Romlah (33), seorang warga yang tinggal di belakang PJTKI saat
ditemui wartawan di lokasi.
Saat itu, jelas Siti Romlah, didatangi 2 perempuan. Mereka meminta tolong agar menolong tiga
temannya yang mengalami luka.
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"Mereka meminta saya untuk membawa temannya yang luka. Akhirnya saya panggil orang lain
lagi membantu," tambah Siti Romlah.
Romlah pun memanggil Halimah. Halimah menyebut dua wanita calon TKW mengalami patah
kaki dan satu wanita lagi mengalami luka di kepalanya. Yang dua lainnya, selamat. "Dua orang
yang selamat tersebut mencari pertolongan ke warga," jelas Halimah.
Namun warga di sekitar Jalan Lobak Kelurahan Bumiayu RT02/RW05, lokasi perkampungan
warga berada di sisi utara kontrakan Halimah takut menolong.
"Namun, warga sekitar tidak ada yang berani menolong korban yang ketakutan tersebut. Karena
takut nanti meninggal di rumah warga, kan takut juga. 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. Sehingga di sana warga menolong mereka dan berhasil membawa
mereka ke rumah sakit," tegasnya.
Sementara itu, Abdul Hamid (49), salah satu warga saat ditemui wartawan di kampungnya yang
berdekatan dengan BLK mengaku melihat satu orang dibawa masuk kembali oleh satpam karena
tak sempat melarikan diri. Saat itu dia memilih menolong rekannya yang terluka.
"Ada 5 kabur, 3 dibawa ke rumah sakit karena luka. Satu melarikan diri dan satunya dibawa
masuk kembali oleh satpam," tutur Abdul Hamid (49), salah satu warga yang menolong korban,
Kamis (10/6/2021) sore.
Abdul Hamid mengaku, satu orang dibawa kembali masuk itu, belum bisa diketahui nasibnya.
Warga khawatir, satu dari dua korban selamat itu akan mengalami hal buruk. Satu korban itu
disebut masih berusia muda. Usianya antara 18 sampai 19 tahun.
"Masih muda yang dibawa masuk satpam. Usianya sekitar 18 sampai 19 tahun. Kami khawatir,
bagaimana nasibnya di dalam," tegasnya.
Hamid bersama warga juga mendapat informasi ada setidaknya 230 orang berada di BLK yang
berlokasi di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda
mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik
kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mahkamah tidak boleh tuduk pada kekuasaan. Mahkamah
harus mempunyai marwah di hadapan penguasa
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Secara elegan kami sudah menempuh uji formil dan materiil.
Tetapi bilama dari jalur hukum kami tidak mendapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi
yang konstitusional akan kami lakukan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya
bekerja cepat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Mereka ini berlindung di balik
sidang, hotel-hotel mewah, rapat-rapat di hari libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi
rakyat di depan pengadilan yang sah dan konstitusional, tidak bisa segera memberikan
keterangan

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bereaksi atas sikap perwakilan
Pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam sidang
lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Said menyebut, apa yang dilakukan pemerintah,
khususnya para Menteri terkait, dan DPR bukan merupakan suatu hal yang menunjukkan
perilaku taat pada asas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.

399

PEMERINTAH DAN DPR ABSEN SIDANG UU CIPTA KERJA DI MK, INI RESPONS KSPI
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bereaksi atas sikap
perwakilan Pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam
sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi.
Said menyebut, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya para Menteri terkait, dan DPR bukan
merupakan suatu hal yang menunjukkan perilaku taat pada asas negara hukum, tetapi lebih
mengedepankan kekuasaan.
"Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah
dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya
menyampaikan belum siap memberikan keterangan," kata Said Iqbal secara virtual, Kamis
(11/6/2021).
Terkit hal tersebut, Said meminta kepada Hakim MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada
pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan.
Sebab, mereka sudah diberi kesempatan, tetapi justru mengabaikannya.
"Mahkamah tidak boleh tuduk pada kekuasaan. Mahkamah harus mempunyai marwah di
hadapan penguasa," ungkap dia.
Jika keputusan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan kaum buruh,
KSPI dan elemen serikat buruh yang lain akan melakukan aksi mogok nasional jilid kedua
sebagaimana pemogokan nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020.
"Secara elegan kami sudah menempuh uji formil dan materiil. Tetapi bilama dari jalur hukum
kami tidak mendapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi yang konstitusional akan kami
lakukan," tegas Said.
Said mengungkapkan, dalam aksi nasional kedua ini, ia akan melibatkan 10.000 pabrik di 24
provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.
Dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, ini merupakan kali
kedua perwakilan pemerintah dan DPR absen dalam rangkaian acara persidangan.
Beberapa bulan lalu, Pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan dalam sidang uji
materiil.
"Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya bekerja cepat untuk hal-hal yang
menyangkut kepentingan rakyat. Mereka ini berlindung di balik sidang, hotel-hotel mewah,
rapat-rapat di hari libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi rakyat di depan pengadilan
yang sah dan konstitusional, tidak bisa segera memberikan keterangan," ujar dia.
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Ringkasan
Pemerintah Malaysia akan mendeportasi 7.200 warga Indonesia ( WNI ). Kebijakan dikeluarkan
setelah negeri jiran itu menerapkan lockdown akibat melonjaknya kasus Covid-19. Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan,
dari jumlah tersebut di antaranya terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang
documented maupun undocumented .

MALAYSIA DEPORTASI 7.200 WNI, PEMERINTAH UTAMAKAN KEPULANGAN
KELOMPOK RENTAN
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia akan mendeportasi 7.200 warga Indonesia ( WNI ).
Kebijakan dikeluarkan setelah negeri jiran itu menerapkan lockdown akibat melonjaknya kasus
Covid-19.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika
Putri mengatakan, dari jumlah tersebut di antaranya terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI),
baik yang documented maupun undocumented .
"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini
tidak mudah," kata Femmy dalam keterangannya, Kamis, 10 Juni 2021.
Antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan
kepulangan WNI agar tidak menumpuk, fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk
memastikan WNI yang pulang aman dari Covid-19, menyiapkan tempat karantina sebelum
dikirim ke daerah asalnya, dan pendampingan sampai ke daerah asal.
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Femmy menjelaskan, pemerintah akan mendahulukan kepulangan WNI kelompok rentan. Dari
7.200 WNI, terdapat 300 orang yang termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan
anak-anak. Mereka akan dipulangkan pada 24 Juni.
Femmy pun meminta pihak Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Malaysia untuk
memastikan WNI yang pulang betul-betul sehat. "Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di
sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," ujarnya.
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Secara nyata pengangguran merupakan salah satu bentuk sumbangsih negatif terhadap
perekonomian suatu negara. Pengangguran memberikan efek yang sangat berarti terhadap
tingkat perekonomian baik itu bagi ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Pada hakekatnya
pengangguran (menganggur) merupakan suatu kondisi di-mana sumber daya manusia yang
dimiliki oleh masyarakat tidak terpakai.

PENGARUH REKAPITULASI PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN
Secara nyata pengangguran merupakan salah satu bentuk sumbangsih negatif terhadap
perekonomian suatu negara. Pengangguran memberikan efek yang sangat berarti terhadap
tingkat perekonomian baik itu bagi ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
Pada hakekatnya pengangguran (menganggur) merupakan suatu kondisi dimana sumber daya
manusia yang dimiliki oleh masyarakat tidak terpakai.
Sehingga, dengan tidak terpakainya sumber daya manusia mengakibatkan penurunan
keterampilan dan pengalaman manusia tersebut. Semakin banyak pengangguran dengan
rentang waktu menganggur semakin lama, maka keterampilan dan pengalaman juga akan ikut
dan semakin banyak yang hilang.
Sebagaimana pengangguran adalah penduduk yang berusia 15-65 tahun, sebutlah sebagai
angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
Berdasarkan ketentuan Pemerintah Indonesia penduduk dengan usia 15-65 tahun (angkatan
kerja) merupakan penduduk dengan rentan usia produktif dimana sudah mampu bekerja dan
memperoleh penghasilan sendiri. Artinya, secara langsung dapat memenuhi kebutuhan hidup
baik itu sebagian maupun secara keseluruhan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, yang secara
langsung menuntun arah jarum perekonomian, ke kutub positif atau negatif. Tingkat
pengangguran yang tinggi akan mengarah pada kelesuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
negatif, begitupun sebaliknya. Ketika tingkat pengangguran rendah artinya masyarakat produktif
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lebih banyak dan pendapatan perkapita lebih besar sehingga akan memberikan dampak positif
terhadap perekonomian yang memiliki vitalitas tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat
melaju ke arah positif.
Selain menentukan atau (memberikan power ataupun kelesuan terhadap perekonomian).
pengangguran juga dapat menjadi penyulut api kemiskinan masyarakat dan memberi pengaruh
terhadap kehidupan lainnya seperti mengundang kriminalisasi atau kejahatan, memicu gangguan
psikis, ketidaksetaraan sosial dan politik, serta sederetan dampak-dam-pak lainnya yang akan
mengganggu dan membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan.
Untuk lebih memperdalam kajian bagaimana besarnya pengaruh pengangguran, penulis
mengajak pembaca untuk melihat bagaimana tragedi beruntun yang ditimbulkan oleh tingkat
pengangguran di masa pandemi Covid-19. Hal ini bermula pada mulai munculnyaCovid-19 di
Indonesia yang menjadi ancaman bagi masyarakat, mengharuskan pemerintah mengambil
keputusan dan mengeluarkan kebijakan. Ditambah lagi tingkat kesadaran sebagian masyarakat
yang masih rendah dalam mematuhi panduan dalam melawan penyebaran Covid-19.
Berbagai kebijakan bermunculan dalam rentan waktu awal Maret 2020 lalu hingga kini. Bangsa
Indonesia masih pada posisi bertempur melawan dan memusnahkan Covid-19. Ada sebagian
daerah yang terpaksa harus lockdown, kebijakan PSBB, new normal dan lainnya agar aktivitas
masyarakat di luar rumah dibatasi dengan munculnya himbauan untuk di rumah saja
(#DiRumahAja).
Keputusan Pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sedari April 2020
menjadi PR yang harus secepatnya diselesaikan.
Sebab mengganggu kinerja perekonomian karena menyandung proses produksi, distribusi dan
kegiatan operasional lainnya. Seperti halnya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia
Covid-19 membuat kelesuan terhadap bisnis-bisnis yang ada.
Agar perusahan tetap bertahan di tengah bisnis yang lesu banyak perusahaan yang melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan para pegawai supaya dapat meminimalisir
pengeluaran dan memangkas biaya. Namun hal itu menambah keberadaan pengangguran di
Indonesia sebagaimana yang disampaikan Direktur Ketenagakerjaan Kemen-terian
PPN/Bappenas. Mahatmi Parwi-tasari Saronto saat Webinar Kagama Te-raskita (28/11/2020),
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yaitu 7.07 %.
Peningkatan TPT diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran di Indonesia
bertambah jumlahnya 2,67 juta orang menjadi 9,7 juta orang akibat pandemi yang melanda.
Bersamaan dengan itu Alson Naibaho Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI) DPC DKI Jakarta juga mengakui bahwa pada tahun 2021 sebanyak 2,67 juta orang akan
menganggur mendadak.
Hal ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada karena perusahaan-perusahaan
dan lapangan pekerjaan lainnya tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sehingga kebutuhan
terhadap tenaga kerja menjadi berkurang dan berimbas pada sulitnya lowongan kerja. Keadaan
demikian akan menjadi beban bagi masyarakat karena menganggur membuat pendapatan
masyarakat menjadi menurun, tentunya daya beli masyarakat juga akan ikut menurun sehingga
mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa.
Hal lain yang akan disayangkan terlepas dari menurunnya daya beli masyarakat yang berefek
pada komponen konsumen dari Gross Domestic Product (GDP) menurun yaitu penurunan
terhadap investasi modal. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tidak akan
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berkesempatan untuk menabung. Karena akan lebih mementingkan dan memikirkan bagaimana
cara mengelola kebutuhan agar kebutuhan sehari-hari (primer) dapat tercukupi.
Sebagai bagian dari Gross Domestic Product pajak dari masyarakat merupakan salah satu
penerimaan pemerintah. Apabila tingkat pengangguran tinggi maka akan menurunkan pajak
pendapatan dan pajak dari transaksi ekonomi, mengingat yang telah kita bahasa tadi,
pengangguran menurunkan daya beli masyarakat. Semua ini jelas akan beresiko menurunkan
perekonomian. Sedangkan pengangguran ini akan membuat peningkatan terhadap biaya sosial.
Pengangguran dapat memicu gangguan-gangguan pada masyarakat, seperti tuntutan hidup
yang menjadi beban masyarakat sehingga menimbulkan stress (depresi) yang dapat
berkemungkinan menjadi penyakit, berujung pada tindakan kriminalitas ataupun perusakan yang
dilakukan oleh masa demonstrasi yang tidak teratur dan berakhir ricuh sehingga menjadi
penambah biaya sosial untuk pemulihan dan renovasi.
Selama pandemi Covid-19 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwasanya
kriminalitas mengalami peningkatan. Peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% seperti kata
Brigjen Pol Argo Yuwono Karopenmas Mabes Polri pada Februari ada 17.411 kasus. Peningkatan angka kriminalitas tersebot boleh jadi dipicu oleh pengangguran (pegawai yang di PHK).
Jika kita lihat lebih jauh lagi, pengangguran juga dapat meningkatkan angka putus sekolah pada
anak akibat orang tua yang dulu memiliki penghasilan tetap, semenjak di PHK tidak lagi mampu
membiayai pendidikan anak-anaknya.
Hal ini juga sangat beresiko terhadap semakin banyaknya pernikahan usia dini. Jika pemikahan
usiadini marak dilakukan, dimana pernikahan pada usia labil dengan minim pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga jelas akan berujung pada perceraian.
Dengan sekelumit pengaruh rekapitulasi pengangguran terhadap perekonomian dan sederetan
kehidupan yang telah kita bahas dapat menjadi renungan bagi kita bersama bahwa dampak
pengangguran tidaklah main-main.
Sehingga kita, pemerintah tentunya, dan oknum lain perlu bekerja sama dan harus ikut
berpartisipasi dalam mencarikan solusi agar pengangguran, apalagi di masa pandemi Covid-19
ini cepat terselesaikan supaya dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat
dipulihkan.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar pengangguran tidak merajam semakin dalam yaitu
dengan menciptakan lapangan pekerjaan seperti usaha rumahan. usaha online dan lainnya.
Sehingga dapat meminimalisir jumlah pengangguran. Untuk membantu mengembangkan usaha
tersebut kita sebagai mahasiswa dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
kewirausahaan. Sedangkan pemerintah dan pihak swasta dapat berperan sebagai investor. ***
Penulis tufalah mahasiswi Ilmu Administrasi Negara-UNP
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax
amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan
upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan
sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan
harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan
bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit,
pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah, khususnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk
sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II. "Kami mengecam keras rencana untuk
memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme.
Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (11/6/2021).

SEMBAKO AKAN DIPAJAKI, BURUH SINGGUNG CARA-CARA KOLONIALISME
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri
Mulyani yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan
memberlakukan tax amnesty jilid II.
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"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat
(11/6/2021).
Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil
untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
hingga 0 persen.
Tetapi untuk rakyat kecil, kata Said, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan
pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" ucap Said.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembak tetap dilanjutkan, kaum buruh akan
menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan di jalan maupun mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said.
Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2.
Sebagaimana diketahui, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan 2016 ditolak oleh buruh dengan
menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.
"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," tutur Said.
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Sekitar 44.000 karena
hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16

Ringkasan
Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021) kemarin.
Setelah dinyatakan lolos Kartu Prakerja gelombang 17, pastikan peserta mengikuti pelatihan
yang sudah tersedia. Untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja gelombang 17, para peserta
hanya perlu login www.prakerja.go.id .

HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DIUMUMKAN, INI CARA IKUT
PELATIHAN DI WWW.PRAKERJA.GO.ID
Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021) kemarin.
Setelah dinyatakan lolos Kartu Prakerja gelombang 17, pastikan peserta mengikuti pelatihan
yang sudah tersedia. Untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja gelombang 17, para peserta
hanya perlu login www.prakerja.go.id . Seperti yang telah diketahui, kuota Kartu Prakerja
gelombang 17 yang tersedia hanya terbatas.
CARA Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, Login www.prakerja.go.id atau Bisa Lewat
SMS CEK Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 di www.prakerja.go.id, Ini Cara Ikut
Pelatihan Hal itu dikatakan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu
Prakerja, Louisa Tuhatu, saat dimintai keterangan Tribunnews.com .
Louisa mengatakan, kuota yang disediakan di Kartu Prakerja gelombang 17 ini sebanyak 44 ribu
peserta.
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Jumlah tersebut berdasarkan peserta yang dicabut kepesertaannya dari Kartu Prakerja.
"Sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16,"
kata Louisa.
CEK PENGUMUMAN Kartu Prakerja Gelombang 17, Login www.prakerja.go.id atau Bisa Juga
Lewat SMS HASIL Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 Telah Diumumkan, Cek di
www.prakerja.go.id & SMS Cara Mengikuti Pelatihan Setelah dinyatakan lolos Kartu Prakerja
gelombang 17, peserta harus mengikuti pelatihannya.
Untuk mengikuti pelatihan dengan Kartu Prakerja, berikut caranya:
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. Sobat harus menonton 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.
Lihat Hasil Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17 di www.prakerja.go.id, Simak di Sini
Pengumuman Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, Hasil Dapat Dicek di prakerja.go.id Cara Cek
Lolos atau Tidak Untuk mengecek lolos atau tidak, masyarakat dapat mengikuti caranya berikut.
Para calon peserta nantinya akan mendapatkan SMS berupa pemberitahuan ucapan selamat
telah menerima Kartu Prakerja gelombang 17.
Selain SMS, para calon peserta juga dapat cek dashboard akun Prakerja masing-masing.
Berikut cara cek dashboard akun Prakerja di www.prakerja.go.id :
- Buka www.prakerja.go.id atau klik di sini .
- Login dengan memasukan alamat email dan password .
- Setelah berhasil login, buka dashboard akun Prakerja Anda.
- Jika Anda dinyatakan lolos, para peserta akan melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo
pada dashboard .
- Kemudian, pastikan Anda telah menonton tiga video tentang Kartu Prakerja agar dapat melihat
nomor Kartu Prakerja.
- Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, terdapat tulisan 'Belum Berhasil' beserta alasan
dinyatakan tidak lolos.
Insentif Kartu Prakerja Penerima akan mendapatkan insentif berupa: - Bantuan pelatihan sebesar
Rp1.000.000,00.
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- 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.
Cara menyambungkan nomor rekening atau akun e-wallet untuk insentif Masih dikutip dari ruang
tanya jawab prakerja.go.id, berikut cara menyambungkan nomor rekening atau akun e-wallet
untuk insentif:
1.Login ke akun kamu di www.prakerja.go.id .
2. Masuk ke dashboard akun. Pada bagian Rekening, klik Sambungkan Rekening.
3. Pilih bank atau e-wallet pilihan, lalu klik Sambungkan.
4. Jika memilih nomor rekening bank, masukkan data rekening.
5. Pastikan data yang dimasukkan benar.
6. Jika memilih e-wallet, pastikan nomor HP yang teregistrasi di akun Kartu Prakerja merupakan
nomor telepon e-wallet yang telah KYC atau e-wallet yang sudah di- upgrade atau premium.
7. Jika nomor HP sudah benar, klik Aktifkan atau Konfirmasi.
8. Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor HP.
Jika gagal menyambungkan: Pastikan memasukkan nomor rekening atau nomor HP yang
digunakan di e-wallet dengan benar dan OTP yang benar.
Untuk saat ini, peserta bisa mendaftarkan nomor rekening BNI dan nomor HP e-wallet OVO,
LinkAja, Gopay dan DANA.
Jika gagal karena memasukkan nomor HP yang belum terdaftar di e-wallet, daftarkan terlebih
dahulu ke e-wallet pilihan (OVO, LinkAja, Gopay atau DANA).
Rekening bank atau e-wallet akan gagal tersambung jika NIK di rekening bank atau e-wallet
tidak sama dengan yang teregistrasi di akun Kartu Prakerja.
Peserta wajib memakai NIK sendiri yang terdaftar di akun Kartu Prakerja dan tidak boleh
memakai NIK orang lain.
E-wallet juga akan gagal tersambung jika belum upgrade akun e-wallet.
Lakukan upgrade akun e-wallet terlebih dahulu di aplikasi e-wallet yang ingin disambungkan.
Jika masih mengalami kendala saat penyambungan rekening bank atau e-wallet, peserta dapat
menghubungi customer service mitra bank dan e-wallet di: - BNI: 1 500 046 - OVO: 1 500 696
- Linkaja: 150911 - Gopay: customerservice@gojek.com - DANA: 1 500 445.
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Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan. Hasil seleksi tersebut diumumkan melalui SMS
pemberitahuan dan laman www.prakerja.go.id.

KLIK DASHBOARD WWW.PRAKERJA.GO.ID: CEK KELOLOSAN DAN LANGKAH
PELATIHAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17
Hasil seleksi gelombang 17 telah diumumkan. Hasil seleksi tersebut diumumkan melalui SMS
pemberitahuan dan laman www.prakerja.go.id. Apabila dinyatakan lolos, maka peserta
mengikuti tahap pelatihan.
HASIL Seleksi Gelombang 17 Telah Diumumkan, Cek di www.prakerja.go.id & SMS "Selamat bagi
Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Gelombang 17 !" tulis caption
akun @prakerja.go.id.
Diinfokan, bantuan tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik, melainkan Nomor yang dapat
digunakan untuk membeli pelatihan.
Untuk saat ini, pihak sedang mengirimkan dana ke akun penerima Prakerja peserta secara
bertahap.
Apabila dananya belum tersedia, penerima dapat mengecek akunnya secara berkala.
Lihat Hasil Pengumuman Gelombang 17 di www.prakerja.go.id, Simak di Sini Langkah mengikuti
pelatihan dengan : 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. Sobat harus menonton video tentang yang ada di dashboard
sebelum membeli pelatihan pertama 4. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu 5. Beli pelatihan dan
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bayar dengan Nomor 6. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS
pengumuman.
Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut.
Cara Cek Lolos Untuk mengecek status lolos atau tidaknya, ada dua cara yang dapat dilakukan.
Cara pertama, peserta akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS ke nomor yang terdaftar
pada akun Prakerja.
Maka dari itu, pastikan nomor tersebut masih aktif dan sesuai.
Bagi peserta yang sudah mendapat SMS pemberitahuan, silakan cek akun Prakerja secara
berkala untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia.
Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan.
Selain pemberitahuan SMS, peserta juga dapat mengecek kelolosan melalui laman
www.prakerja.go.id .
Cara cek lolos atau tidak melalui dashboard : - Login ke akun di www.prakerja.go.id atau klik di
sini .
- Cek dashboard akun (dashboard ).
- Jika lolos seleksi, pendaftar juga akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS.
- Selain itu, pendaftar juga dapat melihat nomor dan status saldo pada dashboard akun tersebut.
- Jika tidak lolos, pendaftar akan mendapatkan akan ada notifikasi "Tidak Lolos" pada dashboard
akun.
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positive - Yuri Buchari (Sekretaris Majelis Perwakilan KAHMI Malaysia) Alhamdulillah tahap awal
bantuan logistik dari KBRI Kuala Lumpur telah sampai kepada WNI atau pekerja migran
Indonesia (PMI) yang memerlukan bantuan tadi malam
positive - Yuri Buchari (Sekretaris Majelis Perwakilan KAHMI Malaysia) 24 dos logistik disalurkan
kepada PMI yang tinggal di daerah Puchong, Petaling, Selangor. Mereka merasa senang dan
berterima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur dan MP KAHMI Malaysia karena telah diajukan
positive - Ahmad Baisuni (penerima bantuan) Tentu kami harus ngirit. Dengan Banlog KBRI Kuala
Lumpur ini tentu kami sangat terbantu, dan kami sangat senang dan berterima kasih kepada
KBRI Kuala Lumpur dan semua pihak yang terlibat dalam program ini
neutral - Ahmad Baisuni (penerima bantuan) Desa Mentari ini adalah satu perumahan terpadat
dengan delapan blok, bisa dibayangkan banyaknya warga kita di sini

Ringkasan
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Majelis Perwakilan Korps Alumni
HMI (MP KAHMI) Malaysia menyalurkan bantuan logistik untuk para warga negara Indonesia
(WNI) atau PMI yang terdampak lockdown total atau pembatasan pergerakan penuh.
"Alhamdulillah tahap awal bantuan logistik dari KBRI Kuala Lumpur telah sampai kepada WNI
atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang memerlukan bantuan tadi malam," ujar Sekretaris MP
KAHMI Malaysia, Yuri Buchari di Kuala Lumpur, Jumat.
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KBRI KUALA LUMPUR, KAHMI SALURKAN LOGISTIK KE WNI TERDAMPAK
"LOCKDOWN"
Kuala Lumpur - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Majelis Perwakilan
Korps Alumni HMI (MP KAHMI) Malaysia menyalurkan bantuan logistik untuk para warga negara
Indonesia (WNI) atau PMI yang terdampak lockdown total atau pembatasan pergerakan penuh.
"Alhamdulillah tahap awal bantuan logistik dari KBRI Kuala Lumpur telah sampai kepada WNI
atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang memerlukan bantuan tadi malam," ujar Sekretaris MP
KAHMI Malaysia, Yuri Buchari di Kuala Lumpur, Jumat.
Sebanyak 89 PMI dari kurang lebih 300 orang yang diajukan MP KAHMI kepada Aliansi Organisasi
Masyarakat Indonesia (AOMI) di Malaysia untuk diverifikasi ---sebelum diajukan kepada KBRI
Kuala Lumpur-- telah menerima bantuan.
Para PMI penerima bantuan tersebut terdiri dari berbagai etnis dan daerah asal serta memiliki
pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari pekerja kontruksi, petugas kebersihan, hingga tukang
kebun.
"24 dos logistik disalurkan kepada PMI yang tinggal di daerah Puchong, Petaling, Selangor.
Mereka merasa senang dan berterima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur dan MP KAHMI Malaysia
karena telah diajukan," katanya.
Salah seorang penerima bantuan, Ahmad Baisuni, mengatakan sebagian besar teman-teman
mengikuti anjuran pemerintah dengan memilih tinggal di rumah selama pemberlakuan
pembatasan penuh.
"Tentu kami harus ngirit. Dengan Banlog KBRI Kuala Lumpur ini tentu kami sangat terbantu, dan
kami sangat senang dan berterima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur dan semua pihak yang
terlibat dalam program ini," katanya.
Selain disalurkan ke Puchong, 21 paket bantuan logistik diterima oleh PMI di area Taman Subang
Indah, 22 paket oleh PMI di Perumahan Desa Mentari, 22 paket di Flat Rumah Minang Kabau,
dan 22 paket di Desa Mentari, Petaling Jaya.
Sementara itu, beberapa koordinator di Desa Mentari, perumahan yang terdiri dari delapan blok,
berharap mereka akan terverifikasi dan terkonfirmasi sebagai daftar penerima bantuan logistik.
"Desa Mentari ini adalah satu perumahan terpadat dengan delapan blok, bisa dibayangkan
banyaknya warga kita di sini," katanya.
Pembagian bantuan logistik kali ini tidak melibatkan banyak orang --untuk mencegah
kerumunan-- dan terbatas hanya melibatkan koordinator yang dibantu beberapa orang.
Pembagian dilakukan dari rumah ke rumah dengan dibantu relawan dari ormas Alkifyah KRB
untuk memastikan bahwa kegiatan itu tidak melanggar Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) dan
Protokol COVID-19.
MCO atau lockdown total di Malaysia berlangsung mulai 7 hingga 14 Juni 2021 dan bisa
diperpanjang kembali kalau penularan COVID-19 belum menurun.
Hari pertama "lockdown" total, Kuala Lumpur sepi .
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Ringkasan
Simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17, lengkap beserta panduan mengikuti
pelatihan dan besaran insentifnya. Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan
pada Kamis (10/6/2021).

CARA CEK HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17, LOGIN
WWW.PRAKERJA.GO.ID ATAU BISA LEWAT SMS
Simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17, lengkap beserta panduan mengikuti
pelatihan dan besaran insentifnya. Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan
pada Kamis (10/6/2021).
Peserta dapat melihat hasil seleksi Kartu Prakerja melalui laman www.prakerja.go.id atau SMS
pemberitahuan.
Informasi hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 disampaikan melalui akun Instagram resmi
Prakerja.
Lihat Hasil Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17 di www.prakerja.go.id, Simak di Sini
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17 ! Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik. Karena itu,
Sobat akan mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan.
Jangan lupa, jaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja milik Sobat, ya! Saat ini, kami sedang
mengirimkan dana ke akun Prakerja Sobat secara bertahap. Bila dananya belum tersedia, silakan
cek kembali akun Prakerja Sobat secara berkala.
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Pastikan Sobat memilih pelatihan dengan seksama karena kesempatan Sobat untuk mengikuti
program Kartu Prakerja hanya satu kali, lho. Jadi, pilih pelatihan dengan bijak, ya!" tulis
@prakerja.go.id dalam keterangan unggahannya.
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? 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).
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.
CARA Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, Ini Panduan Ikut Pelatihan & Besaran
Insentifnya CARA CEK Lolos atau Tidak Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, Nomor HP yang
Didaftarkan Harus Aktif 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:
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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.
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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Ringkasan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Data BPS menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, TPAK perempuan meningkat dari 38,66
persen pada 2017 menjadi 45,74 persen di 2019. Dengan kenaikan tersebut, proporsi pekerja
perempuan di sektor informal semakin besar dan melebihi pekerja perempuan yang bekerja di
sektor formal.

SEJUMLAH ATURAN JKP MENDISKRIMASI PEKERJA PEREMPUAN
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Data BPS menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, TPAK perempuan meningkat dari 38,66
persen pada 2017 menjadi 45,74 persen di 2019.
Dengan kenaikan tersebut, proporsi pekerja perempuan di sektor informal semakin besar dan
melebihi pekerja perempuan yang bekerja di sektor formal.
Tingginya pekerja perempuan di sektor informal, mengindikasikan bahwa pekerja perempuan
memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan dunia usaha.
Perwakilan pekerja/ buruh perempuan dari Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit/ Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Lasmaria Sihite mengatakan, seharusnya pekerja
perempuan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang pantas dari negara, baik melindungi
hak-hak pekerja perempuan, perlindungan dari praktik diskriminasi, kekerasan di tempat kerja,
hingga memperoleh jaminan sosial, termasuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Sudah seharusnya pekerja atau buruh perempuan mendapatkan perlindungan di tempat mereka
bekerja. Semenjak saya menjadi ketua komite pemberdayaan perempuan (KPP) Banten, laporan
tingkat pelecehan, kekerasan, tidak menghargai pekerja/buruh perempuan di tempat bekerja,
lambat laun sudah membaik," kata Lasmaria kepada Lokadata, Rabu (2/6/2021).
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Hasil penelitian Trade Union Rights Center (TURC) --Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan--,
menemukan bahwa persoalan lain bisa timbul setelah diberlakukannya JKP. Hal itu berkaitan
dengan pekerja perempuan, yakni kemungkinan terjadinya moral hazard (pelecehan) terhadap
pekerja perempuan.
Hal tersebut disebabkan oleh PP JKP nomor 37 tahun 2021 yang memberikan pengecualian
pemberian manfaat JKP yang tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK
karena alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.
Ketentuan tersebut dinilai diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang "terpaksa"
mengundurkan diri yang disebabkan oleh situasi, seperti alasan menikah atau ikut suami pindah
kerja ke luar kota. Jika alasan seperti itu membuat pekerja perempuan harus kehilangan haknya
untuk memperoleh manfaat JKP, hal tersebut menjadi tidak adil.
"Aturan ini jelas merugikan dan diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang mengundurkan
diri dengan alasan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ketika pekerja perempuan membayar
iuran JKP dan mereka dipaksa mengundurkan diri sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat
JKP, pemerintah harus menjelaskan ke mana iuran tersebut," lanjut Lasmaria.
Meski pihak FSP TSK SPSI telah menyuarakan keberatan terhadap sejumlah aturan di dalam
program JKP dan belum membuahkan hasil, Lasmaria berharap pemerintah bisa meninjau ulang
PP JKP agar lebih memihak terhadap pekerja atau buruh terutama pekerja perempuan yang
terkena PHK.
"Perlakukan buruh terutama pekerja perempuan dengan layak. Apa efeknya dan bagaimana ke
depan bagi buruh ini. Kalau buruh ini tidak ada, penghasilan pemerintah dan negara pun akan
terganggu. Jadi coba ditinjau ulang lagi," tutup Lasmaria.
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neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) 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, 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
neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemenaker
telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah, dan sebagainya
neutral - Ida Fuziyah (Menteri Tenaga Kerja) Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempahrempah 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
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka
berbagai jenis 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 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
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Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll," Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

KEMENAKER BAKAL FASILITASI PELATIHAN UNTUK TERAPIS SPA, YOUTUBER
KONTEN, 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, di antaranya 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 terapis spa 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, Kemenaker 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 ke depannya
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, piza, dimsum, sushi, kimchi, dan selera mancanegara
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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Ringkasan
Berikut cara cek lolos atau tidak program Kartu Prakerja gelombang 17, beserta panduan ikut
pelatihan. Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021).

CEK HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DI WWW.PRAKERJA.GO.ID,
INI CARA IKUT PELATIHAN
Berikut cara cek lolos atau tidak program Kartu Prakerja gelombang 17, beserta panduan ikut
pelatihan.
Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diumumkan pada Kamis (10/6/2021).
Setelah dinyatakan lolos, maka peserta mengikuti tahap selanjutnya, yakni pelatihan.
Peserta dapat melihat hasil seleksi Kartu Prakerja melalui SMS pemberitahuan dan laman
www.prakerja.go.id .
Informasi pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 disampaikan melalui akun
Instagram resmi Prakerja.
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17 !" Berikut ini langkah 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. Sobat
harus menonton 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.
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Cara Cek Lolos Kartu Prakerja Ada dua cara yang bisa dilakukan peserta untuk mengecek lolos
Kartu Prakerja melalui pemberitahuan SMS dan dashboard Kartu Prakerja.
Melalui SMS Pengumuman kelolosan Kartu Prakerja akan dikirim melalui SMS pemberitahuan ke
nomor yang terdaftar pada akun Prakerja.
Oleh karena itu, pastikan nomor yang terdaftar pada akun Prakerja sudah sesuai dengan nomor
ponsel yang Anda gunakan.
Bagi peserta yang sudah mendapat SMS pemberitahuan, silakan cek akun Prakerja secara
berkala untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia.
Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan.
Melalui Dashboard Kartu Prakerja Selain pemberitahuan SMS, peserta juga dapat mengecek
kelolosan Kartu Prakerja melalui laman www.prakerja.go.id .
Anda dapat mengeceknya langsung melalui dashboard Kartu Prakerja.
HASIL Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 Telah Diumumkan, Cek di www.prakerja.go.id &
SMS CARA Daftar BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Akses eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id Cek
Penerimanya Cara cek lolos atau tidak melalui dashboard Kartu Prakerja: - Pada tanggal
pengumuman seleksi Gelombang, pendaftar bisa login ke akun Kartu Prakerja di
https://www.prakerja.go.id/ .
- Kemudian cek dashboard akun Kartu Prakerja ( dashboard Kartu Prakerja).
- Jika lolos seleksi, pendaftar juga akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS.
- Selain itu, pendaftar juga dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard
akun tersebut.
- Jika tidak lolos, pendaftar akan mendapatkan akan ada notifikasi " Tidak Lolos " pada dashboard
akun Kartu Prakerja.
Syarat Daftar Kartu Prakerja Peserta yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3
syarat berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 18 tahun.
3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Berita terkait Kartu Prakerja.
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Para buruh outsourcing PT PLN (Persero) mengancam akan melakukan demo hingga mogok
kerja. Ancaman ini karena tunjangan hari raya (THR) buruh outsourcing PLN yang berjumlah
hampir 100.000 orang tak dibayar pada Lebaran 2021. "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 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).

BURUH OUTSOURCING ANCAM DEMO PLN SOAL THR, SALAH SASARAN?
Para buruh outsourcing PT PLN (Persero) mengancam akan melakukan demo hingga mogok
kerja. Ancaman ini karena tunjangan hari raya (THR) buruh outsourcing PLN yang berjumlah
hampir 100.000 orang tak dibayar pada Lebaran 2021.
"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 Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 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 sekadarnya, 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 PLN
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
dengan 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.
Namun, tampaknya ancaman para buruh itu salah sasaran. Klik halaman berikutnya.
Dihubungi terpisah, Vice President Hubungan Masyarakat PLN, Arsyadany G Akmalaputri
menjelaskan, perusahaan telah menjalankan prosedur pencairan THR sesuai 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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Ringkasan
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis (10/6/2021) malam ini.
Segera cek di www.prakerja.go.id dan SMS notifikasi, lalu ikuti pelatihan. Kabar gembira bagi
pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17.

HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 TELAH DIUMUMKAN, CEK DI
WWW.PRAKERJA.GO.ID & SMS
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 telah diumumkan pada Kamis (10/6/2021) malam ini.
Segera cek di www.prakerja.go.id dan SMS notifikasi, lalu ikuti pelatihan. Kabar gembira bagi
pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17.
Setelah menunggu selama beberapa hari, akhirnya pihak manajemen Kartu Prakerja resmi
mengumumkan hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17.
Kapan Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17? Ini Jadwal dan Cara Cek Lolos via SMS,
prakerja.go.id PENGUMUMAN Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, Cek
www.prakerja.go.id Informasi pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 diketahui
dari postingan di akun Instagram, @prakerja.go.id.
Para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 akan mendapatkan
SMS pengumuman.
"Selamat bagi Sobat yang telah mendapat SMS pengumuman sebagai penerima Kartu Prakerja
Gelombang 17!" tulis akun @prakerja.go.id sebagaimana dikutip Tribunnews.com.
Selain lewat SMS pengumuman, masyarakat juga dapat mengecek apakah mereka lolos Kartu
Prakerja Gelombang 17 lewat situs resmi www.prakerja.go.id.
Bila Anda termasuk salah satu peserta yang lolos, maka dapat segera mengikuti pelatihan Kartu
Prakerja Gelombang 17.
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Kartu Prakerja gelombang 17 adalah 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 Rp 10 triliun telah terpenuhi," kata Head of Communication PMO Kartu
Prakerja, Louisa Tuhatu kepada Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021).
Cara Ikuti Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 17 Masih dari akun Instagram @prakerja.go.id,
berikut langkah mengikuti pelatihan dengan 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. Pilih pelatihan sesuai
kebutuhanmu 4. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja 5. Batas waktu
pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman.
Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut Akun @prakerja.go.id juga
menjekaskan, Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.
Pihak Kartu Prakerja juga mengingatkan para penerima untuk menjaga kerahasiaan Nomor Kartu
Prakerja.
"Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik." "Karena itu, Sobat akan
mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan." "Jangan
lupa, jaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja milik Sobat, ya!" tulis @prakerja.go.id.
Selain itu, dana pelatihan akan dikirimkan secara bertahap.
Bagi yang sudah menerima SMS dan belum menerima dana, harap bersabar dan bisa cek kembali
akun Prakerja secara berkala.
"Saat ini, kami sedang mengirimkan dana ke akun Prakerja Sobat secara bertahap." "Bila
dananya belum tersedia, silakan cek kembali akun Prakerja Sobat secara berkala, ya," tulis
@prakerja.go.id.
Akun @prakerja.go.id juga mengingatkan para peserta untuk memilih pelatihan dengan
saksama.
Pasalnya, kesempatan untuk mengikuti program Kartu Prakerja hanya satu kali.
Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, peserta Kartu Prakerja Gelombang 12 dapat
menghubungi contact center Mitra Platform Digital Resmi Kartu Prakerja: Inilah daftar contact
center Mitra Platform Digital Resmi Kartu Prakerja: Bukalapak: 021-50813333 Sisnaker: 02150816000 Mau Belajar Apa: 0811-8807-172 Pijar Mahir: 0812-9291-0020 Pintaria: 0813-82765493 Sekolahmu: 0813-1579-2171 Tokopedia: www.tokopedia.com/help Kartu Prakerja: 0800150-3001 Tahapan Setelah Lolos Kartu Prakerja Gelombang 17 Setelah mendapat
pemberitahuan lolos, peserta akan mendapatkan dana Rp 1 juta yang digunakan untuk mengikuti
pelatihan.
Dengan dana tersebut, peserta dapat memilih jenis pelatihan yang ingin diikuti di Mitra Platform
Digital Resmi.
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Dengan demikian, dana Rp 1 juta itu tidak bisa diuangkan.
Pembelian pelatihan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan.
Jika sudah lebih 30 hari belum membeli pelatihan, maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja lagi.
Kemudian, peserta akan mengikuti pelatihan yang telah dipilih secara online.
Selesai pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elekronik.
Peserta juga wajib memberikan ulasan dan penilaian (rating) pada pelatihan yang diikuti.
Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan menerima dua macam insentif.
Dana insentif pertama diberikan pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.
Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei.
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Narasumber
positive - Henrietta Fore (Direktur Ekesekutif UNICEF) Pandemi mem-perburuk situasi ini secara
sangat signifikan
negative - Henrietta Fore (Direktur Ekesekutif UNICEF) Jika kita tidakbertindak, sekitar 50 juta
anak lainnya juga sangat rentan terjatuh ke duniaburuh.
positive - Jo Becker (Perwakilan HRW di situs HRW) Anak-anak mengaku tidak memilik pilihan
lain selain bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Meski berkaitan dengan pandemi,
peningkatan pekerja anak masih bisa dihindari
positive - Jo Becker (Perwakilan HRW di situs HRW) Pemerintah harus membantu keluarga yang
kesulitan untuk melindungi hak anak-anak.

Ringkasan
Dengan mewabahnya virus korona Covid-19 yang diikuti berbagai dampak ekonomi, pekerja
anak untuk pertama kali,sejak 20 tahun silam meningkat menjadi 160 juta orang pada 2020 di
seluruh dunia. Sekitar separuh di antaranya berusia 5-11 tahun. Berdasarkan laporan gabungan
Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Badan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNICEF), jumlah pekerja anak melonjak sebesar 8,4% dalam empat tahun terakhir. Padahal,
sebelumnya, pekerja anak sudah berhasil dikurangi menjadi 94 juta pada 2000 sampai 2016.

EKONOMI MENYUSUT, PEKERJA ANAK MENINGKAT
Dengan mewabahnya virus korona Covid-19 yang diikuti berbagai dampak ekonomi, pekerja
anak untuk pertama kali,sejak 20 tahun silam meningkat menjadi 160 juta orang pada 2020 di
seluruh dunia. Sekitar separuh di antaranya berusia 5-11 tahun.
Berdasarkan laporan gabungan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Badan Dana AnakAnak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), jumlah pekerja anak melonjak sebesar 8,4% dalam
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empat tahun terakhir. Padahal, sebelumnya, pekerja anak sudah berhasil dikurangi menjadi 94
juta pada 2000 sampai 2016.
Sejak Covid-19 mewabah, satu dari 10 anak di dunia terjebak di dunia buruh, terutama di wilayah
Afrika. "Pandemi memperburuk situasi ini secara sangat signifikan," ujar Kepala UNICEF
Henrietta Fore, dikutip Reuters. "Jika kita tidakbertindak, sekitar 50 juta anak lainnya juga sangat
rentan terjatuh ke duniaburuh."
Fore mengakui UNICEF, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan gagal mencegah
pembeludakan pekerja anak mengingat situasinya sangat sulit. Memasuki tahun kedua pandemi,
lockdown, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan penyusutan anggaran nasional, pihak
keluarga juga tak memiliki pilihan lain.
Atas kondisi itu, UNICEF memperkirakan jumlah pekerja anak akan bertambah sekitar 9 juta
orang pada 2022. Namun, menurut Claudia Cappa, ahli statistik UNICEF, jumlahnya berpotensi
berlipat ganda sebanyak lima kali atau sekitar 46 juta anak, apalagi jika perlindungan sosial jatuh
di bawah standar.
Sebanyak 97 dari 160. juta pekerja anak adalah laki-laki. Mereka bekerja 43 jam dalam sepekan
sehingga sekolah mustahil dijalani. Sekitar 10% pekerja anak juga mengerjakan pekerjaan yang
berbahaya seperti diindustri pertambangan. Pekerjaan itu memengaruhi kesehatan, pendidikan,
dan pertumbuhan mereka.
Tahun lalu, sebagian besar Seorang gadis bekerja di pabrik batu bata di Provinsi Nangarhar,
Afghanistan.
pekerja anak bekerja di sektor pertanian, yakni mencapai 70% atau 112 juta orang. Sebanyak
20% bekerja di sektor layanan dan jasa. UNICEF menyatakan peningkatan terbesar terjadi di
Afrika, yakni sebanyak 16,6 juta, menyusul terjadinya kemiskinan dan rendahnya perlindungan
sosial.
Hampir seperempat anak-anak berusia 5-17 tahun di sub-Safcara Afrika telah menjadi pekerja
anak sedangkan di Eropa dan Amerika Utara sebanyak 2,3%. Kepala ILO Guy Ryder mengatakan,
laporan terbaru ini merupakan panggilan jiwa. Dia berharap semua pihak dapat berkomitmen
untuk mengakhiri pekerja anak.
Senada dengan UNICEF dan ILO, Human Rights Watch (HRW) menyatakan dampak pandemi
terhadap ekonomi telah meningkatkan pekerja anak. Mereka menyarankan pemerintah dan
pendonor untuk memprioritaskan dana sumbangan kepada keluarga yang memiliki anak kecil
guna mencegah pekerjaanak.
Bekerja sama dengan kelompok sosial Initiative for Social and Economic Rights (ISER) di Uganda
dan Friends of the Nation (FN) di Ghana, HRW melaporkan anak-anak di Afrika bekerja seharian
penuh, tapi upahnya kecil setelah orang tua mereka kehilangan pendapatan akibat Covid-19.
Mereka juga banyak ditipu.
"Anak-anak mengaku tidak memilik pilihan lain selain bekerja untuk membantu ekonomi
keluarga. Meski berkaitan dengan pandemi, peningkatan pekerja anak masih bisa dihindari," ujar
Jo Becker, dari HRW di situs HRW. "Pemerintah harus membantu keluarga yang kesulitan untuk
melindungi hak anak-anak."
HRW beserta mitranya telah mewawancarai 81 anak, beberapa di antaranya berusia 8 tahun di
Ghana, Nepal, dan Uganda. Mereka bekerja di tempat pembakaran batu bata, pabrik karpet,
tambang emas, tambang batu, perikanan, dan pertanian. Beberapa juga ada yang bekerja
sebagai supir atau penjual asongan.
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Sebagian besar anak-anak mengaku Covid-19 dan lockdown menimbulkan dampak negatif
terhadap ekonomi keluarga. Orang tua mereka kehilangan pendapatan, mulai dari hilangnya
pelanggan hingga sulitnya akses transportasi. Ironisnya, mereka tetap bekerja, sekalipun situasi
keuangan keluarga sudah membaik.
"Saya mulai bekerja karena kondisinya sangat buruk. Kami kelaparan," ujar gadis berusia 13
tahun, kepada tim surveyor ISER. Di Ghana dan Uganda, pekerja anak yang bekerja di
penambangan emas mengemban tugas yang berat, mulai dari memalu bijih besi, mengangkut
bijih besi, dan menghilangkan merkuri.
Di tempat kerja, tak sedikit anak-anak yang mengalami kecelakaan kerja atau penurunan
kesehatan akibat menghirup debu partikel atau benda tajam. Pekerja anak juga ada yang
menggambarkan bekerja seharian untuk membersihkan ladang menggunakan alat mirip celurit
dan mengangkut beban yang berat.
Lebih dari 1/3 pekerja anak bekerja sedikitnya selama 10 jam sehari. Mereka dibayar per hari
sehingga ketika absen tidak akan diberi upah. Pekerja anak di Nepal mengaku bekerja 14 jam
sehari di pabrik karpet. Beberapa dari mereka mengaku majikannya terkadang menahan upah
atau membayarnya tidak sesuai.
Di Ghana, seorang anak berusia 12 tahun mengaku bekerja 11 jam sehari dengan tugas
mengangkut ikan ke pasar. Dia hanya dibayar 2 cedi (Rp4.000) per hari. Dia melakukan itu
semua hanya demi sesuap nasi. Sebagian besar pekerja anak di Ghana terpaksa bekerja di usia
dini akibat putus sekolah atau ayah meninggal.
Ghana, Uganda, dan Nepal merupakan negara yang mengalami kemajuan signifikan dalam
mengurangi kemiskinan dan pekerja anak sejak tahun 2000. Ketiga negara itu juga berkomitmen
mempercepat penghapusan pekerja anak pada 2025. muhshamil
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Ringkasan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan pada Kamis (10/6) bahwa angka pekerja anak
mengalami peningkatan untuk kali pertama dalam dua dekade. Pandemi viirus corona Covid-19
diklaim mengaincam jutaan anak lain turut mengaliami nasib yang sama. Dalaim laporan
bersama yang dirilis Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) dan
Unicef, jumlah pekerja anak telah mencapai 160 juta pada awal 2020 atau meningkat 8,4 juta
dalam empat tahun.

ANGKA PEKERJA ANAK NAIK LAGI
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan pada Kamis (10/6) bahwa angka pekerja anak
mengalami peningkatan untuk kali pertama dalam dua dekade. Pandemi viirus corona Covid-19
diklaim mengaincam jutaan anak lain turut mengaliami nasib yang sama.
Dalam laporan bersama yang dirilis Organisasi Buruh Internasional (International Labour
Organization/ILO) dan Unicef, jumlah pekerja anak telah mencapai 160 juta pada awal 2020
atau meningkat 8,4 juta dalam empat tahun.
Menurut laporan, kenaikan itu dimulai sebelum pandemi Covid-19 melanda dan menandai
pembalikan dramatis dari tren penurunan yang sempat memperlihatkan berkurangnya angka
pekerja anak menjadi 94 juta antara 2000 dan 2016. Dikatakan, saat krisis Covid-19 mulai
meningkat, hampir satu dari 10 anak di seluruh dunia terjebak dalam pekerja anak, di mana
wilayah sub-Sahara Afrika sebagai yang paling parah terkena dampaknya.
Ketika persentase anak yang menjadi pekerja tetap sama seperti yang tercatat di 2016, artinya
angka pertumbuhan penduduk juga meningkat secara signifikan. Baik ILO dan Unicef
mengatakan, risiko pandemi Covid-19 telah memperburuk situasi itu secara signifikan.
Kedua badan di bawah naungan PBB itu pun memperingatkan, kecuali ada tindakan yang segera
diambil untuk menangani pembengkakan jumlah keluarga yang jatuh ke dalam kemiskinan,
maka diprediksi hampir 50 juta lebih anak dapat dipaksa menjadi pekerja selama dua tahun ke
depan.
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Kehilangan Pijakan
"Kita telah kehilangan pijakan dalam perjuangan untuk mengakhiri pekerja anak. Sekarang,
memasuki tahun kedua karantina (lockdown) global, penutupan sekolah, gangguan ekonomi,
dan anggaran nasional yang menyusut, banyak keluarga dipaksa untuk membuat pilihan yang
memilukan," ujar Direktur Eksekutif Unicef Henrietta Fore kepada wartawan, yang dikutip AFP.
Dia menekankan, krisis Covid-19 telah membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Laporan
juga menyebutkan, apabila proyeksi terbaru dari peningkatan kemiskinan karena pandemi
terwujud maka ada 9 juta anak lain yang bakal menjadi pekerja pada akhir 2022.
Tetapi pemodelan statistik menunjukkan, jumlahnya berpotensi lima kali. lebih tinggi. Demikian
disampaikan ahli 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 maka jumlah anak yang menjadi pekerja bisa naik (bertambah)
46 juta pada akhir tahun depan," katanya kepada AFP.
Laporan, yang diterbitkan setiap empat tahun itu menunjukkan, bahwa anak-anak berusia antara
lima dan 11 tahun menyumbang lebih dari setengah dari angka global.
Pekerjaan Berbahaya
Selain itu, isi laporan juga memperlihatkan bahwa kelompok anak laki-laki secara signifikan lebih
mungkin terkena dampak. Tercatat sebanyak 97 dari 160 juta yang harus bekerja keras sebagai
pekerja anak pada awal 2020. Namun, kesenjangan gender ini menyempit setengahnya ketika
pekerjaan rumah tangga yang dilakukan setidaknya selama 21 jam per minggu ikut dihitung.
Mungkin, khususnya yang mengkhawatirkan, adalah peningkatan signifikan yang terlihat pada
anak-anak antara usia 5 tahun dan 17 tahun yang harus melakukan pekerjaan berbahaya, yang
dianggap memengaruhi perkembangan, pendidikan, atau kesehatan anak.
Hal tersebut bisa termasuk bekerja keras di industri berbahaya, seperti pertambangan atau
menggunakan mesin berat, dan bekerja lebih dari 43 jam seminggu yang membuat anak-anak
itu hampir tidak mungkin lagi untuk bersekolah, (alip/pya)
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda
mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR.. Harusnya mereka jangan berlindung di balik
kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya
bekerja cepat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tindakan 'pengecut' pemerintah dan DPR telah mencinderai
rasa keadilan rakyat, setidak-tidaknya yang diwakili oleh gerakan buruh.

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bereaksi keras dengan sikap
perwakilan Pemerintah dan DPR yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam
sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/6). Menurutnya, hal ini
menunjukkan pemerintah khususnya para Menteri terkait dan DPR tidak taat pada azas negara
hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.

KSPI SESALKAN SIKAP PEMERINTAH DAN DPR
JAKARTA (Poskota) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bereaksi
keras dengan sikap perwakilan Pemerintah dan DPR yang menyatakan belum siap memberikan
keterangan dalam sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/6).
Menurutnya, hal ini menunjukkan pemerintah khususnya para Menteri terkait dan DPR tidak taat
pada azas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.
"Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah
dan DPR.Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya
menyampaikan belum siap memberikan keterangan," tegas Said Iqbal
436

Dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, ini kali kedua mereka
tidak hadir dalam rangkaian acara persidangan. Beberapa bulan lalu, Pemerintah dan DPR juga
tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materiil.
Iqbal menilai mereka hanya berlindung di balik sidang, hotel-hotel mewah, rapat-rapat di hari
libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi rakyat di depan pengadilan yang sah dan
konstitusional, tidak bisa segera memberikan keterangan.
"Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya bekerja cepat untuk hal-hal yang
menyangkut kepentingan rakyat," tandasnya.
ANCAM DEMO LAGI
Karenanya, Iqbal mempertanyakan kemana itu para menteri yang selama ini seolah-olah
berpihak pada rakyat? Kemana itu pimpinan DPR yang sering tampil dan gagah perkasa
mengesahkan UU Cipta Kerja.
Saat dihadapan pengadilan, dalam tanda petik, mereka bersikap pengecut. "Tindakan 'pengecut'
pemerintah dan DPR telah mencinderai rasa keadilan rakyat, setidak-tidaknya yang diwakili oleh
gerakan buruh."
Apabila keputusan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan kaum
buruh, kata Said Iqbal, KSPI dan elemen serikat buruh yang lain akan melakukan aksi mogok
nasional jilid kedua sebagaimana pemogokan nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober
2020.
(rizal/bi)
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positive - Arry Yuswandi (Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumatera Barat) Kami sedang siapkan
konsep rencana aksi bersama menggiatkan vaksinasi Co-vid-19 di Sumbar. Mudah-mu-dahan
dalam waktu dekat, kalau bisa pekan depan, dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak,
termasuk TNI dan Polri
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Saya sudah minta tambahan vaksin ke Kementerian
Kesehatan. (Vaksin) akan segera dikirim sehingga kita bisa melakukan percepatan vaksinasi,
terutama di daerah zona merah
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Nantinya seluruh kelompok
masyarakat mendapat kesempatan vaksinasi Covid-19
positive - Brahmana Askandar (Ketua Ikatan Dokter Indonesia (EDI) Surabaya) Razia protokol
kesehatan, sekaligus melakukan penelusuran termasuk gencar mengajak warga untuk ikut
vaksinasi, harus dijalankan secara bersamaan

Ringkasan
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengeluarkan surat edaran untuk mengizinkan pekerja
industri menggunakan vaksin gratis dari pemerintah. Keputusan itu diambil karena program
vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri untuk pekerja industri tidak kunjung terealisasi.
Surat Edaran tentang Perluasan Sasaran Vaksinasi Nomor 502/S ET- STC19/V1/2021 itu
ditandatangani Ansar pada Kamis (10/6/2021). Ansar meminta vaksinasi pekerja industri segera
dilakukan menggunakan vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis.

PEKERJA INDUSTRI DI KEPRI GUNAKAN VAKSIN GRATIS
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengeluarkan surat edaran untuk mengizinkan pekerja
industri menggunakan vaksin gratis dari pemerintah. Keputusan itu diambil karena program
vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri untuk pekerja industri tidak kunjung terealisasi.
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Surat Edaran tentang Perluasan Sasaran Vaksinasi Nomor 502/S ET- STC19/V1/2021 itu
ditandatangani Ansar pada Kamis (10/6/2021). Ansar meminta vaksinasi pekerja industri segera
dilakukan menggunakan vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pelaksanaan vaksinasi di Kepri dan
Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlang-ga Hartarto pada 8 Juni.
Pemerintah pusat menginginkan agar vaksinasi di Kepri dan Bali bisa dikebut supaya sektor
pariwisata di kedua provinsi itu segera bangkit.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengapresiasi langkah Pem-prov
Kepri mengizinkan penggunaan vaksin gratis untuk pekerja industri. Hal itu dinilai akan
membantu Pemprov Kepri mencapai target vaksinasi 50 persen pada akhir Juni.
Sebelumnya, keresahan mengenai vaksinasi terhadap pekerja industri disampaikan Sekretaris
Daerah Kota Batam Jefridin Hamid kepada Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Kepri pada
19 Mei. Saat itu Presiden berjanji memberikan prioritas vaksinasi kepada pekerja industri di
Batam. Berdasarkan data pada 2020, jumlah buruh industri di Batam 392.819 orang. Selain itu,
terdapat juga 72.726 tenaga kerja asing. Apabila ditotal, jumlah buruh industri menyumbang
sekitar 60 persen dari total target vaksinasi 774.803 orang di Kota Batam.
Jemput bola
Di Padang, Dinas Kesehatan Sumatera Barat menyiapkan vaksinasi massal warga lanjut usia
tingkat nagari (desa) mulai pekan depan untuk memacu cakupan vaksinasi warga lansia yang
baru 2,78 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi, di Padang, mengatakan, progres capaian
vaksinasi warga lansia dari hari ke hari memang tidak begitu signifikan. Oleh sebab itu, dinkes
mengupayakan program jemput bola agar capaian semakin bagus.
"Kami sedang siapkan konsep rencana aksi bersama menggiatkan vaksinasi Covid-19 di Sumbar.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau bisa pekan depan, dilaksanakan dengan dukungan
berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri," kata Arry.
Pemerintah Kabupaten Brebes, salah satu dari delapan zona merah di Jawa Tengah, juga
menggenjot vaksinasi massal. Dalam kunjungannya ke Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan
Tegal, Kamis, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengimbau pemerintah daerah mempercepat
vaksinasi. Pemerintah daerah diminta segera menghabiskan stok vaksin yang ada.
"Saya sudah minta tambahan vaksin ke Kementerian Kesehatan. (Vaksin) akan segera dikirim
sehingga kita bisa melakukan percepatan vaksinasi, terutama di daerah zona merah," kata
Ganjar.
Adapun vaksinasi guru dan tenaga kependidikan digelar pada Kamis-Senin (10-14/6) di sejumlah
sekolah. Target dalam vaksinasi tersebut guru dan tenaga kependidikan sebanyak 12.000 orang.
Usia 18 tahun
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai menggelar vaksinasi Covid-19 bagi warga berusia 18
tahun ke atas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI
Jakarta Dwi Ok-tavia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi warga berusia 18 tahun
ke atas mulai dilakukan pada Rabu (9/6). Menurut Dwi, hal ini menjadi kesempatan bagi DKI
Jakarta untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi. Sebab, Pemprov DKI ingin menaikkan cakupan
warga yang sudah menerima vaksin Covid-19.
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Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, vaksinasi warga usia 18 tahun ke
atas akan mengikuti pengaturan Kementerian Kesehatan. "Nantinya seluruh kelompok
masyarakat mendapat kesempatan vaksinasi Covid-19," ujar Ahmad Riza.
Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, juga mulai memvaksin warga berusia 18 tahun ke atas.
"Razia protokol kesehatan, sekaligus melakukan penelusuran termasuk gencar mengajak warga
untuk ikut vaksinasi, harus dijalankan secara bersamaan," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia
Surabaya Brahmana Askandar.
(ETA/BRO/JOL/NDU/XTI/HLN)
Caption :
Petugas menuntun warga lansia menuju ruang vaksinasi di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan
Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (10/6/2021). Hari itu ada 694 warga lansia yang
divaksin. Untuk menghindari kerumunan, warga lansia dijemput dan diantar kembali ke rumah
masing-masing.
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negative - Avyanthi Azis (peneliti) Padahal, kita sudah lama mempunyai perhatian untuk
pengarusutamaan jender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tetapi sampai saat ini
sulit diterapkan. Aspek responsif jender belum terlihat dari LTSA meski kebanyakan calon PMI
yang akan keluar negeri itu perempuan
negative - Savitri Wisnuwardhani (Sekretariat Nasional JBM) Hingga kini LTSA ada di 45 daerah
di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari pantauan yang teridentifikasi organisasi pekerja migran
dan organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia, banyak praktik minim perlindungan
sehingga fungsi LTSA tidak berjalan maksimal

Ringkasan
Layanan satu atap bagi pekerja migran yang mayoritas perempuan dinilai belum berperspektif
hak asasi manusia dan jender. Layanan yang diberikan pemerintah di beberapa daerah itu belum
terpadu dan hanya dipahami sebatas layanan administrasi. Sejauh ini sosialisasi mengenai
layanan terpadu satu atap (LTSA) masih minim. Akibatnya, pengetahuan para calon pekerja
migran Indonesia (PMI) juga rendah. Begitu juga pengetahuan pemerintah desa tentang LTSA
baru 20 persen.

LAYANAN BELUM BERPERSPEKTIF JENDER
Layanan satu atap bagi pekerja migran yang mayoritas perempuan dinilai belum berperspektif
hak asasi manusia dan jender. Layanan yang diberikan pemerintah di beberapa daerah itu belum
terpadu dan hanya dipahami sebatas layanan administrasi.
Sejauh ini sosialisasi mengenai layanan terpadu satu atap (LTSA) masih minim. Akibatnya,
pengetahuan para calon pekerja migran Indonesia (PMI) juga rendah. Begitu juga pengetahuan
pemerintah desa tentang LTSA baru 20 persen.
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Demikian hasil riset "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Melalui Layanan Terpadu Satu
Atap yang Berperspektif HAM dan Gender" oleh Jaringan Buruh Migran (JBM), yang diluncurkan
Kamis (10/6/2021). Pada riset itu belum terlihat aspek responsif jender dalam LTSA.
"Padahal, kita sudah lama mempunyai perhatian untuk pengarusutamaan jender melalui
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tetapi sampai saat ini sulit diterapkan. Aspek responsif
jender belum terlihat dari LTSA meski kebanyakan calon PMI yang akan keluar negeri itu
perempuan," ujar Avyanthi Azis, peneliti utama studi itu.
Dari riset itu ditemukan kedekatan LTSA dengan swasta, yang diindikasikan melanggengkan
perantaraan dalam layanan bagi pekerja migran. LTSA tak diakses mandiri oleh calon PMI, tapi
PMI justru dibawa calo atau petugas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)Melanggengkan eksploitasi
Savitri Wisnuwardhani, Sekretariat Nasional JBM, menuturkan, LTSA merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Layanan yang
diselenggarakan pemerintah provinsi/kabupaten diharapkan mengurangi masalah dan
menghilangkan praktik intermediasi oleh broker informal (calo) yang berkontribusi pada
langgengnya eksploitasi PMI di setiap tahapan migrasi kerja.
"Hingga kini LTSA ada di 45 daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari pantauan yang
teridentifikasi organisasi pekerja migran dan organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia,
banyak praktik minim perlindungan sehingga fungsi LTSA tidak berjalan maksimal," ujarnya.
Sebagai contoh, ada indikasi LTSA mempermudah broker informal mengurus dokumen kerja
pekerja migran dibandingkan pekerjanya, PMI tidak mengetahui keberadaan dan manfaat LTSA,
dan belum ada loket pengaduan di LTSA
Hanya 43 responden (20,6 persen) mengetahui LTSA, sedangkan 166 orang (79,4 persen) calon
PMI/PMI tidak mengetahui ada LTSA Mayoritas (42,9 persen) dari 43 responden yang
mengetahui LTSA mendapatkan informasi dari P3MI. Sisanya mengetahui dari serikat atau
komunitas PMI, teman PMI, dan dari internet atau media massa.
Sudaryanto, Senior Program Officer Yayasan TIFA, menilai perempuan rentan dalam tata kelola
migrasi di Indonesia. Padahal, kesetaraan dan keadilan jender perlu mendapat perhatian dalam
berbagai kebijakan terkait buruh migran.
Karena itu, Anwar Maarif, Sekretaris Jenderal DPN Serikat Buruh Migran Indonesia, mendesak
agar pemerintah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia dan melakukan sosialisasi layanan yang responsif jender. (SON)

443

444

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Ketenagakerjaan RI

445

