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Newstrend Ketenagakerjaan 

15 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Pusdiklat Harus Bisa Membangun Potensi Kerja 
Masyarakat 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) telah diresmikan. Pusdiklat tersebut diharapkan dapat mencapai 

potensi kerja masyarakat secara maksimal sehingga mampu berkontribusi dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang 

harus mendapat perhatian secara khusus. Pengembangan SDM sangat berkaitan 

dengan kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi 

program-program yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam 

suatu organisasi. 
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Judul Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kaburnya Calon TKW di Malang 

Nama Media detik.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5606037/polisi-belum-
tetapkan-tersangka-kasus-kaburnya-calon-tkw-di-malang 

Jurnalis Muhammad Aminudin 

Tanggal 2021-06-15 08:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Belum ada penetapan 
tersangka 

neutral - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Saksi tambah 10 orang 

 

Ringkasan 

Polisi sudah menaikan status penyidikan di balik kaburnya lima calon pekerja migran di Malang. 
Namun polisi belum menetapkan tersangka. 

 

POLISI BELUM TETAPKAN TERSANGKA KASUS KABURNYA CALON TKW DI MALANG 

Polisi sudah menaikkan status penyidikan di balik kaburnya lima calon TKW dari BLK PT Centra 
Karya Semesta (CKS). Polisi bahkan menemukan dugaan kasus perdagangan orang. Namun 
polisi belum menetapkan tersangka. 

"Belum ada penetapan tersangka," ucap Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton 
Yudha Riambodo menjawab detikcom melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/6/2021). 

Status penyidikan ditetapkan setelah polisi menemukan adanya tindak pidana dugaan praktik 
perdagangan orang. Sebanyak 11 saksi waktu itu dimintai keterangan. Memasuki tahap 
penyidikan, Satreskrim Polresta Malang Kota sudah menambah pemeriksaan saksi. Yakni 
sebanyak 10 orang berasal dari saksi korban serta calon pekerja migran. 

"Saksi tambah 10 orang," ungkap Tinton. 
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Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 
mendatangi Polresta Malang Kota untuk menanyakan secara langsung perkembangan 
penyelidikan kaburnya lima calon pekerja migran dari gedung setinggi 15 meter, Rabu (9/6), 
malam. 

Disitulah, Polresta Malang Kota menegaskan, sudah menaikkan penanganan kasus dari 
penyelidikan menjadi penyidikan. Sebanyak 11 orang saksi dimintai keterangan untuk 
mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang. 
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Judul Lindungi Pekerja Rentan, BPJamsostek Surabaya Darmo Perluas GN 
Lingkaran 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/455856/704/lindungi-pekerja-
rentan-bpjamsostek-surabaya-darmo-perluas-gn-lingkaran-1623719212 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

neutral - Guguk Triyoko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo) Oleh karena itu, 
dengan adanya GN Lingkaran ini, para pekerja rentan bisa mendapatkan perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sampai mereka mandiri untuk membayar 
sendiri 

neutral - Guguk Triyoko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo) Harapan kami, mereka 
akan terpacu dan terpanggil untuk melakukan kegiatan yang sama 

neutral - Christina Dian Anggraeni (Direktur Utama PT. Alpen Agungraya) Tentunya kami akan 
mendukung program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui kerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan Surabaya Darmo, RS Mitra Keluarga selama ini juga telah melakukan kegiatan 
serupa secara rutin kepada masyarakat sekitar area Rumah Sakit 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang 
Surabaya Darmo terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di 
Indonesia, terutama pada pekerja rentan. 

 

LINDUNGI PEKERJA RENTAN, BPJAMSOSTEK SURABAYA DARMO PERLUAS GN 
LINGKARAN 

SURABAYA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau  BPJamsostek  
Cabang Surabaya Darmo terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh 
pekerja di Indonesia, terutama pada pekerja rentan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya 
Darmo, Guguk Triyoko, menjelaskan pekerja rentan adalah mereka yang memiliki risiko tinggi 
dalam bekerja dan upah mereka sangat minim yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
makan dan minum. Sehingga membutuhkan uluran tangan dari para donatur. 
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Pekerja rentan, lanjutnya merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) dengan 
penghasilan harian yang hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hari itu saja, sehingga belum 
terpikirkan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. "Oleh karena itu, dengan 
adanya GN Lingkaran ini, para pekerja rentan bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sampai mereka mandiri untuk membayar sendiri," 
katanya saat sosialisasi di RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra. 

Guguk berharap perusahaan mapan semakin meningkatkan awareness perusahaan terkait 
kesejahteraan para pekerja rentan dan kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa menyalurkan 
bantuan mereka melalui program GN Lingkaran. Seperti yang sudah dilakukan oleh PT. Alpen 
Agungraya (4 RS Mitra Keluarga di regional IV) pada Februari 2020 lalu. Jumlah perusahaan 
platinum yang telah menjadi peserta mencapai sekitar 30-40 persen dari total perusahaan binaan 
BPJamsostek Surabaya Darmo. "Harapan kami, mereka akan terpacu dan terpanggil untuk 
melakukan kegiatan yang sama," kata Guguk. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo bersama 
tim Bidang Pelayana dan Kepesertaan juga melakukan sosialisasi terkait Paritrana Award dan Co-
Marketing yang merupakan salah kegiatan rutin dari BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan 
Paritrana Award sendiri merupakan bentuk apresiasi bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan, 
yang mendukung penuh implementasi dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di 
wilayah masing-masing. 

Memaksimalkan pertemuan tersebut, dalam kegiatan ini juga dilakukan PKS dan sosialisasi 
Pelayanan Homecare (manfaat tambahan pada program JKK BPJamsostek sejak terbitnya PP 82 
Tahun 2019 yang diatur dalam Permenaker 5 Tahun 2021). Adapun manfaat diberikan maksimal 
1 tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000,-. Dengan ketentuan perawatan di rumah 
bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit kerja sama 
(PLKK BPjamsostek). 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kondisi new normal pandemi COVID-19, BPJamsostek 
terus menunjukkan peningkatan manfaat bagi pekerja Indonesia. Direktur Utama PT. Alpen 
Agungraya (RS Mitra Keluarga), dr. Christina Dian Anggraeni, menyatakan dukungannya 
terhadap program GN Lingkaran. "Tentunya kami akan mendukung program Corporate Social 
Responsibility (CSR) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo, RS 
Mitra Keluarga selama ini juga telah melakukan kegiatan serupa secara rutin kepada masyarakat 
sekitar area Rumah Sakit," pungkasnya. (don). 
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Judul UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat 
Investasi 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang saat ini terdampak pandemi bisa dijawab dengan Omnibus Law atau 
Undang-undang Cipta Kerja 

positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Undang-undang 
Cipta Kerja ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut 

 

Ringkasan 

Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan iklim  investasi  
di dalam negeri menjadi lebih baik. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob 
Azam menuturkan, melalui UU tersebut perekonomian RI dapat terdongkrak meski masih di 
tengah pandemi Covid-19. Hal ini karena bisa menyelesaikan tiga permasalahan kronik yang 
berkaitan ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam 
mengelorakan investasi di dalam negeri beberapa waktu lalu. 

 

UU CIPTA KERJA DINILAI BISA TUNTASKAN TIGA MASALAH PENGHAMBAT 
INVESTASI 

Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan iklim  investasi  
di dalam negeri menjadi lebih baik. 

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam menuturkan, melalui UU 
tersebut perekonomian RI dapat terdongkrak meski masih di tengah pandemi Covid-19. 

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini terdampak pandemi bisa dijawab dengan 
Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja," katanya dalam Diskusi Media (Dismed) Forum 



 

7 

 

Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk Strategi Indonesia Meraih Investor, 
Senin (14/6/2021). 

Menurut dia, RUU Cipta Kerja bisa memberikan angin segar bagi investor yang akan datang ke 
Indonesia. Hal ini karena bisa menyelesaikan tiga permasalahan kronik yang berkaitan 
ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam mengelorakan 
investasi di dalam negeri beberapa waktu lalu. 

"Undang-undang Cipta Kerja ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut," 
tuturnya. 

Karena itu, dia berharap, pemerintah dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan yang 
berkaitan dengan perundangan di atas mengimplementasikan setiap butir perundangan 
tersebut. 

 

 

 

  



 

8 

 

Judul Pekerja Migran Ilegal Dikendalikan Sindikat 
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Narasumber 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Mereka menawarkan pekerjaan bergaji tinggi dengan cara cepat. Masyarakat awam informasi 
akhirnya mudah terpengaruh dengan janji seperti itu 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Makanya kami punya tagar, seperti yang ada pada baju yang kami pakai saat ini, Sikat Sindikat. 
Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Makassar atau Sulsel ini unik. Masuk dalam urutan 15 penempatan pekerja migran. Rata-rata 
907 orang per tahun. Jika dihitung dalam waktu 5 tahun, ada 4.535 pekerja migran dari Sulsel 

neutral - Agus Bustami (Kepala UPT BP2MI Sulsel) Di Sulsel sudah 785 orang tahun ini. Menyusul 
tiap pekan jalan terus. Kalau jenazah yang dipulangkan sampai Mei, ada 28 jenazah 

positive - Agus Bustami (Kepala UPT BP2MI Sulsel) Tetapi hebatnya, negara tetap menjamin 
warga negara Indonesia di luar negeri. Semua ditangani dengan baik 

 

Ringkasan 

Pekerja migran Indonesia lewat jalur ilegal masih mendominasi. Jumlahnya sekitar 90 persen 
dari total pekerja migran. Mereka dikendalikan melalui bisnis para sindikat. Kepala Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan, penempatan 
pekerja migran ilegal asal Indonesia memiliki jaringan atau kaki tangan. 

 

PEKERJA MIGRAN ILEGAL DIKENDALIKAN SINDIKAT 

Pekerja migran Indonesia lewat jalur ilegal masih mendominasi. Jumlahnya sekitar 90 persen 
dari total pekerja migran. Mereka dikendalikan melalui bisnis para sindikat. 
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Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 
mengungkapkan, penempatan pekerja migran ilegal asal Indonesia memiliki jaringan atau kaki 
tangan. Pemilik modal menggunakan orang-orang di kampung atau calo untuk menggaet warga 
yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Kerjanya sistematis dan terkoordinasi. 

"Mereka menawarkan pekerjaan bergaji tinggi dengan cara cepat. Masyarakat awam informasi 
akhirnya mudah terpengaruh dengan janji seperti itu," ungkap Benny saat berkunjung ke Redaksi 
FAJAR, Senin, 14 Juni. 

Bahkan, untuk memperdaya masyarakat, para sindikat pekerja migran ilegal ini mengiming-
imingi keluarga yang ditinggalkan dengan bantuan modal Rp5 juta sampai Rp10 juta. Keluarga 
calon pekerja migran ilegal ini pun menganggap sebagai hadiah. 

Padahal, uang yang dianggap bantuan itu adalah akumulasi penghasilan. Begitu kerja, gaji 
pekerja migran melalui jalur ilegal langsung dipotong oleh bos sindikat. Bahkan ada yang delapan 
bulan bekerja, baru menerima upah. 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki program #Sikat Sindikat untuk 
memerangi sindikat penempatan imigran ilegal Indonesia. 

"Makanya kami punya tagar, seperti yang ada pada baju yang kami pakai saat ini, Sikat Sindikat. 
Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang," kata Benny sedih, saat menyambangi Redaksi 
Harian FAJAR, Senin 14 Juni. 

Benny menuturkan, tidak dapat dipungkiri bahwa sindikat ini dikendalikan segelintir orang yang 
dibekingi oknum dengan atribut negara. Baik itu oknum TNI, Polri, Keimigrasian, 
Ketenagakerjaan, hingga oknum di internal BP2MI. Makanya, BP2MI membuat program Sikat 
Sindikat sebagai upaya perlindungan pekerja imigran Indonesia. 

Benny menyampaikan, dahulu perlindungan pekerja hanya diberikan saat mereka bekerja di luar 
negeri. Saat ini, perlindungan telah diberikan sebelum sebelum bekerja, selama bekerja, dan 
setelah kembali ke Tanah Air. Pekerja migran tetap dalam perlindungan negara. BP2MI 
memberikan perlindungan tiga dimensi yakni, hukum, sosial, dan ekonomi. 

Benny menegaskan, masyarakat, terutama calon pekerja migran dan keluarganya perlu 
mendapat akses informasi. Mereka juga harus mendapat pendidikan dan pelatihan, sehingga 
memiliki keahlian dan kemampuan berbahasa. Tidak kalah penting, juga memiliki kompetensi 
untuk bersaing. Untuk itu, kata Benny, perlu perbaikan dalam menangani kesiapan para pekerja 
migran. Salah satunya perlindungan pekerja. 

Benny mengungkapkan, Sulsel merupakan wilayah ke-10 pelaksanaan sosialisasi Undang-
undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, 
sebenarnya ada mandat terbaru dalam undang-undang yang diberikan kepada pemerintah 
daerah. 

Hanya, dia menyayangkan banyak pemerintah daerah kurang responsif. Dia menyebut hanya 
Jawa Barat yang sudah mengeluarkan peraturan daerah turunan undang-undang perlindungan 
pekerja migran Indonesia. 

Empat provinsi lainnya masih dalam bentuk peraturan gubernur, salah satunya Sulsel. Belum 
lagi, hanya satu provinsi yang berani mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan pekerja 
migran, yakni Jawa Timur. 
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Dalam undang-undang, khususnya pasal 40, mandatnya jelas bahwa penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan calon pekerja imigran merupakan tanggung jawab pemda. "Makassar 
atau Sulsel ini unik. 

Masuk dalam urutan 15 penempatan pekerja migran. Rata-rata 907 orang per tahun. Jika 
dihitung dalam waktu 5 tahun, ada 4.535 pekerja migran dari Sulsel," imbuhnya. Dari jumlah 
tersebut, ada lima negara penempatan dominan yakni, Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Papua 
Nugini, dan Taiwan. Dari lima negara penempatan, didominasi oleh pekerja asal Gowa, 
Bantaeng, Jeneponto, Pinrang, dan Bulukumba. Selama setahun menjabat kepala BP2MI, Benny 
telah menangani kurang lebih 870 jenazah pekerja migran Indonesia. Angka ini sangat banyak. 

Sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi. Meski begitu, pihaknya tetap 
melakukan penanganan terhadap pekerja migran yang tiba di Indonesia, baik legal maupun 
ilegal. Mulai dari menyiapkan ambulans hingga diantar ke rumah duka. 

Kepala UPT BP2MI Sulsel, Agus Bustami mengatakan, ada 72 ribu pekerja migran Indonesia yang 
dipulangkan bertahap tiap pekan ke Indonesia. "Di Sulsel sudah 785 orang tahun ini. Menyusul 
tiap pekan jalan terus. Kalau jenazah yang dipulangkan sampai Mei, ada 28 jenazah," kata Agus. 
Kebanyakan kata Agus, merupakan pekerja migran di Malaysia. Sebagian besar lewat jalur ilegal. 
"Tetapi hebatnya, negara tetap menjamin warga negara Indonesia di luar negeri. Semua 
ditangani dengan baik," paparnya. (muh-tam/rif-ham) 

caption : 

PAPARKAN PROGRAM Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny 
Rhamdani saat berkunjung ke redaksi FAJAR. Senin, 14 Juni. 
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Judul Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang ke-18 Tunggu Arahan KCK 
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Narasumber 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Pelaksanaan program 
Kartu Prakerja untuk semester I sudah selesai dengan pembukaan gelombang 17 minggu lalu. 
Selanjutnya, untuk pelaksanaan program di semester II kami masih menunggu arahan dari KCK 

 

Ringkasan 

Manajemen Pelaksana (PMO) Program  Kartu Prakerja  menyatakan pembukaan gelombang ke-
18 menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK). Head of Communication PMO Kartu Prakerja 
Louisa Tuhatu mengatakan program Kartu Prakerja pada semester I 2021 telah selesai hingga 
gelombang ke-17. Itu berarti, gelombang ke-18 Kartu Prakerja akan digelar pada semester II 
2021. 

 

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG KE-18 TUNGGU ARAHAN KCK 

Jakarta -  Manajemen Pelaksana (PMO) Program  Kartu Prakerja  menyatakan pembukaan 
gelombang ke-18 menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK). 

Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan program Kartu Prakerja 
pada semester I 2021 telah selesai hingga gelombang ke-17. Itu berarti, gelombang ke-18 Kartu 
Prakerja akan digelar pada semester II 2021. 

"Pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk semester I sudah selesai dengan pembukaan 
gelombang 17 minggu lalu. Selanjutnya, untuk pelaksanaan program di semester II kami masih 
menunggu arahan dari KCK," ujarnya kepada  CNNIndonesia.com  , Senin (14/6). 

Gelombang ke-17 program telah ditutup pada Senin (7/6) pukul 23.59 WIB lalu. Dengan 
penutupan itu, maka PMO telah mencapai target penyerapan 2,7 juta peserta program yang 
diamanahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di semester I 2021. 
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"Gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester I 2021," jelas Louisa belum lama ini. 

Dia menyebut pembukaan gelombang kali ini memang berlangsung singkat karena kuota yang 
disediakan hanya sebanyak 44 ribu. Gelombang ke-17 sendiri merupakan tambahan untuk 
menyerap kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut karena peserta tidak membeli 
pelatihan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. 

Seperti diketahui, setiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan insentif sebesar sebesar Rp3,55 
juta. Insentif itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu 
per bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk 
tiga kali survei atau Rp150 ribu. 
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Judul COVID-19 di Bangkalan melonjak, PT Teknindo Geosistem Unggul tes 
usap antigen seluruh karyawan 
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melonjak-pt-teknindo-geosistem-unggul-tes-usap-antigen-seluruh-
karyawan 

Jurnalis Slamet Hadi Purnomo 

Tanggal 2021-06-15 07:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Wahyu P Kuswanda (Direktur Utama PT Teknindo Geosistem) Kegiatan ini rutin setiap 
tahun sekali. Agenda ini juga merupakan implementasi dari sistem manajemen kesehatan dan 
keselamatan kerja (SMK3) standar ISO 45000 

positive - Wahyu P Kuswanda (Direktur Utama PT Teknindo Geosistem) Maka kami sebagai orang 
di perkantoran swasta ini juga mendukung langkah pemerintah kota untuk melakukan tracing 

negative - Wahyu P Kuswanda (Direktur Utama PT Teknindo Geosistem) Karena kita juga segera 
ingin mengetahui apakah ledakan di Bangkalan itu berdampak di kantor kami 

negative - Fery firman Santoso (Kasatgas COVID-19 PT Teknindo Geosistem Unggul) Nah itu kita 
laksanakan secara berkala selama setahun sekali 

positive - Fery firman Santoso (Kasatgas COVID-19 PT Teknindo Geosistem Unggul) Nah, di 
tahun 2021 kita mencoba melakukan kembali sesuai protokol kesehatan yang ada bersama pihak 
laboratorium 

negative - Fatma Nuriyanti (Karyawan PT Teknindo Geosistem Unggul di Perkantoran SIER) 
Perusahaan melakukan MCU dan swab ini karena mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di 
Surabaya untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sebagai karyawan perusahaan 

 

Ringkasan 

PT Teknindo Geosistem Unggul menggelar tes usap antigen bagi seluruh karyawan menyusul 
lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Direktur Utama PT Teknindo 
Geosistem Wahyu P Kuswanda di Surabaya, Selasa mengatakan selain tes usap antigen, juga 
diadakan tes kesehatan yang meliputi cek kolesterol, tekanan darah, kadar gula darah, toraks 
dan jantung. 
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COVID-19 DI BANGKALAN MELONJAK, PT TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL TES 
USAP ANTIGEN SELURUH KARYAWAN 

Surabaya - PT Teknindo Geosistem Unggul menggelar tes usap antigen bagi seluruh karyawan 
menyusul lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. 

Direktur Utama PT Teknindo Geosistem Wahyu P Kuswanda di Surabaya, Selasa mengatakan 
selain tes usap antigen, juga diadakan tes kesehatan yang meliputi cek kolesterol, tekanan darah, 
kadar gula darah, toraks dan jantung. 

"Kegiatan ini rutin setiap tahun sekali. Agenda ini juga merupakan implementasi dari sistem 
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) standar ISO  45000," kata Wahyu. 

Meski dilakukan rutin setiap tahun, Wahyu mengakui ditambahkannya tes usap antigen pada 
kegiatan tes kesehatan kali ini karena lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan. Apalagi 
Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan tracing di perbatasan yakni di Jembatan 
Suramadu. 

"Maka kami sebagai orang di perkantoran swasta ini juga mendukung langkah pemerintah kota 
untuk melakukan tracing," ujarnya. 

Wahyu menambahkan, sejak pandemi Kepala Satgas COVID-19 PT Teknindo Geosistem Unggul 
telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan setiap dua bulan sekali ketika ada 
kasus ataupun tidak, perusahaan tetap melakukan tes antigen untuk seluruh karyawan. 

Namun dikarenakan ada kondisi khusus seperti ledakan kasus di Bangkalan, perusahaan 
memajukan jadwal tes usap antigen bersamaan dengan medical check up. 

"Karena kita juga segera ingin mengetahui apakah ledakan di Bangkalan itu berdampak di kantor 
kami," ucapnya. 

Kasatgas COVID-19 PT Teknindo Geosistem Unggul, Fery firman Santoso menjelaskan,  
perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan sesuai Permenaker 
Nomor 2 Tahun 1980 yang mengatur bahwa perusahaan wajib melakukan pemeriksaan 
kesehatan terhadap karyawan. 

"Nah itu kita laksanakan secara berkala selama setahun sekali," kata Fery. 

Sementara dalam kondisi pandemi, lanjut Fery, sesuai Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 7 
Tahun 2020 pemeriksaan kesehatan ini boleh ditunda karena memperhatikan kondisi pandemi. 
Dalam SE tersebut juga diatur kapan pemeriksaan kesehatan bisa kembali dilaksanakan. 

"Nah, di tahun 2021 kita mencoba melakukan kembali sesuai protokol kesehatan yang ada 
bersama pihak laboratorium," ujarnya. 

Ia menyebut ada sekitar 100 karyawan yang menjalani pemeriksaan kesehatan yang tersebar di 
beberapa proyek, mulai Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Palembang. 

Salah satu karyawan PT Teknindo Geosistem Unggul di Perkantoran SIER, Fatma Nuriyanti 
sangat mendukung kegiatan tersebut. 

"Perusahaan melakukan MCU dan swab ini karena mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di 
Surabaya untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sebagai karyawan perusahaan," katanya.(*). 
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Judul Trik Pekerja Migran Indonesia Hindari Karantina: Pulang Lewat Jalur 
Laut 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/trik-pekerja-migran-
indonesia-hindari-karantina-pulang-lewat-jalur-laut-1vwdX34vVFB 

Jurnalis BASRA (Berita Anak Surabaya) 

Tanggal 2021-06-15 07:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Yang perlu diketahui, selama mereka 
(PMI) menggunakan internasional flight dan landing di Bandara Juanda. Kalau sudah disitu akan 
mendapat proses karantina di Asrama Haji. Itu insyaallah cukup aman karena semua (PMI) baru 
boleh dijemput kalau hasil swabnya negatif 

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kalau mereka pakai jalur laut dan 
darat baru pakai domestik flight. Misalnya mereka dari Johor lewat jalur laut ke Batam, lalu ke 
Juanda lewat penerbangan domestik. Kalau mereka pakai domestik flight memang tidak dalam 
penanganan tim Satgas Penanganan PMI 

 

Ringkasan 

Jawa Timur telah mengkonfirmasi adanya tiga pasien positif COVID-19 varian India atau delta 
(B.1.617.2). Dua di antaranya dirawat di Surabaya, dan sisanya dirawat di Kabupaten 
Bojonegoro. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum bisa memastikan apakah virus 
varian India itu masuk lewat pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebulan terakhir berdatangan. 

 

TRIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA HINDARI KARANTINA: PULANG LEWAT JALUR 
LAUT 

Jawa Timur telah mengkonfirmasi adanya tiga pasien positif COVID-19 varian India atau delta 
(B.1.617.2). Dua di antaranya dirawat di Surabaya, dan sisanya dirawat di Kabupaten 
Bojonegoro. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum bisa memastikan apakah virus varian India itu 
masuk lewat pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebulan terakhir berdatangan. 
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Pihaknya, kata Khofifah, masih terus menelusuri apakah ketiga pasien tersebut kontak erat 
(dengan pasien COVID-19 varian India) ataukah PMI?  Namun Khofifah memastikan, PMI yang 
tiba ke Jatim lewat jalur udara di Bandara Internasional Juanda Surabaya telah mendapatkan 
penanganan yang sesuai protap. Dimana PMI baru diizinkan pulang ke daerah asalnya setelah 
mendapat hasil tes negatif COVID-19. 

"Yang perlu diketahui, selama mereka (PMI) menggunakan internasional flight dan landing di 
Bandara Juanda. Kalau sudah disitu akan mendapat proses karantina di Asrama Haji. Itu 
insyaallah cukup aman karena semua (PMI) baru boleh dijemput kalau hasil swabnya negatif," 
jelas Khofifah, (14/6). 

Namun, yang dikhawatirkan Khofifah adalah PMI dari Malaysia yang pulang ke Tanah Air bukan 
lewat jalur udara, melainkan lewat jalur laut dan darat. Ada sejumlah PMI yang pulang dari 
Malaysia lewat jalur laut ke Batam. 

"Kalau mereka pakai jalur laut dan darat baru pakai domestik flight. Misalnya mereka dari Johor 
lewat jalur laut ke Batam, lalu ke Juanda lewat penerbangan domestik. Kalau mereka pakai 
domestik flight memang tidak dalam penanganan tim Satgas Penanganan PMI," terang Khofifah. 

Sekitar 14.000 PMI asal Jatim pulang kampung menjelang Lebaran 2021. Para pekerja migran 
itu pulang ke daerah asal karena kontrak kerja di luar negeri telah habis. 
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Judul PMI Pahlawan Devisa Negara 

Nama Media Fajar 

Newstrend Remitansi PMI 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis TAM 

Tanggal 2021-06-15 06:55:00 

Ukuran 212x120mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 72.080.000 

News Value Rp 360.400.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) merupakan salah satu sektor pekerjaan yang turut menyumbang devisa terbesar negara. 
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendata, pekerja migran adalah 
penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas untuk Indonesia yakni Rp159,6 triliun. 

 

PMI PAHLAWAN DEVISA NEGARA 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) merupakan salah satu sektor pekerjaan yang turut menyumbang devisa terbesar negara. 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendata, pekerja migran adalah 
penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas untuk Indonesia yakni Rp159,6 triliun. 

Begitu juga di Sulsel, dari angka yang dicatat BP2MI dalam lima tahun terakhir ada sebanyak 
4.535 warga Sulsel yang menjadi PMI. Sulsel termasuk ke dalam 15 besar provinsi dengan 
penempatan tertinggi setiap tahunnya. 

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, sudah sebaiknya negara memberi perlindungan 
dan pelayanan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia. Karena dengan banyaknya rakyat 
Indonesia bekerja di luar negeri. 

Selain turut mengurangi pengangguran dan mengangkat perekonomian. Juga turut 
menyumbang devisa. 

“Untuk itu, kami dari BP2MI melakukan sosialisasi Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena dengan menjadi pekerja migran yang benar-
benar dilindungi secara hukum itu, bukan menjadi migran ilegal,” kata Benny di Kantor Gubernur 
Sulsel, Senin, 14 Juni. 

Benny menjelaskan, bila dihitung satu PMI saja bisa mengirimkan uang untuk keluarganya di 
kampung halamannya Rp2,4 juta per bulan, maka selama sebulan itu sekitar Rp26,1 juta sebulan 
di Sulsel. Angka tersebut setara dengan 0,24 persen APBD Sulsel 2020. 
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“Pesan pak Presiden Jokowi, jaga dan dan lindungi para PMI kita dari ujung kepala sampai ujung 
kaki,” tegasnya. Di Sulsel ini lumbung pekerja migran itu berasal dari Kabupaten Gowa, 
Bantaeng, Jeneponto, Pinrang, dan Bulukumba. 

Dengan negara tujuan yakni Malaysia, Arab Saudi, Papua Nugini, Hong Kong, dan Taiwan. 
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menegaskan, PMI harus dilindungi betul dari budaya 
ancaman kekerasan para majikannya. “Di komisi IX DPR RI itu kami membahas isu pekerja asal 
Indonesia di luar negeri. Aturan terkait itu perlu penegasan. Jangan sampai terulang lagi,” 
pintanya. Ketua DPW PAN Sulsel ini menambahkan, perbedaan antara pekerja Indonesia dan 
negara lain begitu timpang. Khususnya soal pendidikan dan keterampilan. 

“Kebanyakan PMI kita itu bekerja sebagai buruh rumah tangga. Beda dengan negara lain, 
bekerja di kantoran,” pungkas mantan pemimpin tiga periode DPRD Sulsel ini. 

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengapresiasi peran BP2MI untuk melindungi PMI. Ia 
berharap, tidak ada lagi pekerja di luar negeri dari Indonesia yang bermasalah. (tam/iad) 
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Judul UU Cipta Kerja Mendukung Industri Sawit 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-15 05:37:00 

Ukuran 123x191mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.150.000 

News Value Rp 18.450.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

UU Cipta Kerja tak hanya mendukung bidang ketenagakerjaan tetapi juga industri sawit. Petani 
sawit mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kehidupan mereka akan membaik. Otomatis 
industri sawit juga akan stabil, bahkan naik lagi. UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah 
benar-benar memperhatikan rakyatnya. UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai UU yang paling 
menghebohkan, sampai ada banyak demo yang menolaknya. Padahal yang memprotes tidak 
tahu apa esensi dari UU ini, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Karena hampir semua bidang 
mengalami perombakan yang positif, mulai dari ekonomi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, 
sampai industri sawit. 

 

UU CIPTA KERJA MENDUKUNG INDUSTRI SAWIT 

UU Cipta Kerja tak hanya mendukung bidang ketenagakerjaan tetapi juga industri sawit. Petani 
sawit mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kehidupan mereka akan membaik. Otomatis 
industri sawit juga akan stabil, bahkan naik lagi. UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah 
benar-benar memperhatikan rakyatnya. 

UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai UU yang paling menghebohkan, sampai ada banyak demo 
yang menolaknya. Padahal yang memprotes tidak tahu apa esensi dari UU ini, yakni untuk 
kesejahteraan rakyat. Karena hampir semua bidang mengalami perombakan yang positif, mulai 
dari ekonomi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, sampai industri sawit. 

Mengapa harus industri sawit yang ditolong Karena industri ini ketiban tulah akibat black cam-
paign yang menyebutkan bahwa mereka bertindak yang merugikan, padahal kenyataannya 
tidaK. Industri sawit tidak berbuat seperti itu, malah menolong masyarakat. Karena buah sawit 
diolah jadi minyak goreng dan berbagai barang lain yang dibutuhkan oleh banyak orang. 

Pada UU Cipta Kerja disebutkan bahwa petani sawit akan mendapatkan sertifikat ISPO alias tata 
kelola yang berkelanjutan. Sehingga mereka tak hanya bernasib jadi petani di kebun sawit 
seumur hidup, tetapi juga melanjutkan produksinya. Misalnya mereka akan belajar bagaimana 
menyeleksi sawit yang berkualitas tinggi, pengolahan sawit jadi minyak goreng, margarin, dll. 
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Musdalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian 
menyatakan bahwa petani sawit akan diberi pendanaan oleh pemerintah, dalam masa transisi 5 
tahun ke depan. Dalam artian, mereka tak hanya diberi sertifikat tetapi juga tambahan modal, 
agar bisa jadi pengusaha yang maju. 

Sehingga petani akan makin maju berkat sertifikat ISPO. Menjadi petani kecil bukanlah takdir 
seumur hidup, jika mereka ingin pendapatan yang lebih tinggi. 

Namun sebagai orang yang ingin maju, mereka memang harus mengembangkan diri, salah 
satunya dengan ISPO. 

Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga baik bagi petani sawit, karena mereka akan 
memiliki masa depan yang cerah. Karena jika yang diketahui hanya cara memegang cangkul, 
menyiram pohon sawit, dan pertanian tradisonal, akan sulit maju. Tetapi jika tahu ara 
pengolahannya, mengetahui potensi bisnisnya, mereka bisa bertransformasi jadi pengusaha 
kelas atas. 

Mengapa pemerintah gencar sekali menolong petani sawit? Karena beberapa tahun ini mereka 
mendapat cobaan karena kampanye anti sawit di media sosial. Black cmpaign ini sungguh 
merugikan karena banyak orang yang ikut-ikutan berhenti mengkonsumsi minyak sawit dan 
produk lain yang terbuat dari kelapa sawit. Padahal yang dinyatakan dalam kampanye salah, 
karena produksi pengolahan sawit juga ramah lingkungan. 

Selain itu, pada masa pandemi, daya beli masyarakat menurun drastis. Sehingga otomatis 
pendapatan mereka juga turun, karena permintaan sawit dari pabrik juga berkurang. Jika hal ini 
dibiarkan saja maka nasib petani sawit akan merana karena pendapatannya berkurang, sehingga 
keluarganya yang menderita karena asap dapur susah untuk mengebul. 

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena juga mensupport petani sawit agar 
tidak lagi bernasib malang. Semua petani sawit diusahakan memiliki ISPO dan mendapat bantuan 
dana, sehingga bisa maju dan berkembang menjadi pengusaha pengolahan sawit yang bonafid. 

Efek dari ISPO memang tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, karena butuh minimal 5 tahun 
baru terlihat dampak positifnya. Petani sawit bisa mandiri dan berusaha untuk mengolah kelapa 
sawit yang berstandar nasional. Sehingga dipercaya oleh banyak orang dan mendapatkan 
keuntungan yang besar. 

UU Cipta Kerja yang mendukung para petani sawit patut diapresiasi, karena yang ditolong oleh 
UU ini tak hanya pengusaha dan pekerja, tetapi juga petani. Mereka juga WNI, jadi amat layak 
jika ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. 
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Judul Disnakertrans Lebak Diserbu Pencari Kerja 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-06-15 05:28:00 

Ukuran 205x128mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 30.750.000 

News Value Rp 153.750.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Tajudin Yamin (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak) Ya memang sejak bulan 
Mei tingkat pemohon kartu kuning tengah meningkat, sehubung dengan gelombang kelulusan 
para siswi SMA dan SMK 

positive - Tajudin Yamin (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak) Pemohon kartu kuning 
ini sendiri didominasi oleh para lulusan SMK, yang jika ditotal rata-rata terdapat 80 pemohon 
kartu kuning setiap harinya 

neutral - Tajudin Yamin (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak) Pemohon bisa mengakses 
layanan kartu kuning secara online dengan hanya mengisi formulir di website Kementrian Tenaga 
Kerja langsung. Jadi tidak masyarakat yang rumahnya jauh, tidak perlu mendatangi kantor 
Disnakertrans Lebak 

 

Ringkasan 

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak yang berada di Jl Siliwangi 
Rangkasbitung, Senin (14/6), ramai diserbu para pencari kerja (pencaker). Mereka datang silih 
berganti mengurus dokumen kartu kuning untuk melamar kerja. Kepala Disnakertrans Lebak, 
Tajudin Yamin, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, Ia mengaku sejak ni jumlah 
pencaker yang membuat surat kuning meningkat. 

 

DISNAKERTRANS LEBAK DISERBU PENCARI KERJA 

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak yang berada di Jl Siliwangi 
Rangkasbitung, Senin (14/6), ramai diserbu para pencari kerja (pencaker). Mereka datang silih 
berganti mengurus dokumen kartu kuning untuk melamar kerja. Kepala Disnakertrans Lebak, 
Tajudin Yamin, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, Ia mengaku sejak ni jumlah 
pencaker yang membuat surat kuning meningkat. 

"Ya memang sejak bulan Mei tingkat pemohon kartu kuning tengah meningkat, sehubung 
dengan gelombang kelulusan para siswi SMA dan SMK," katanya, kepada Poskota, Senin (14/6). 
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430 PENCAKER 

Ia mengungkap sejak Januari hingga awal bulan Juni 2021 tercatat ada 6.700 pencaker yang 
mendapat kartu kuning. Dari jumlah itu, ada 430 pencaker yang telah mendapatkan pekerjaaan. 
"Pemohon kartu kuning ini sendiri didominasi oleh para lulusan SMK, yang jika ditotal rata-rata 
terdapat 80 pemohon kartu kuning setiap harinya," ungkapnya. 

Untuk mencegah adanya kerumunan dan protokol kesehatan tetap terjaga, pihaknya terus 
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai layanan pembuatan kartu kuning yang dapat 
diakses secara online. 

"Pemohon bisa mengakses layanan kartu kuning secara online dengan hanya mengisi formulir di 
website Kementrian Tenaga Kerja langsung. Jadi tidak masyarakat yang rumahnya jauh, tidak 
perlu mendatangi kantor Disnakertrans Lebak," katanya. (yusuf permana/ kontributor/bi) 
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Judul Pusdiklat Harus Bisa Membangun Potensi Kerja Masyarakat 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Peresmian Pusdiklat FSPMI 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-06-15 04:49:00 

Ukuran 152x141mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 22.800.000 

News Value Rp 114.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pusdiklat ini diharapkan berkontribusi penting 
dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga pada 
akhirnya juga akan berkontribusi positif pada perekonomian 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusdiklat FSPMI dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik 

 

Ringkasan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 
(FSPMI) telah diresmikan. Pusdiklat tersebut diharapkan dapat mencapai potensi kerja 
masyarakat secara maksimal. "Pusdiklat ini diharapkan berkontribusi penting dalam 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga pada 
akhirnya juga akan berkontribusi positif pada perekonomian," kata Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Ida Fauziyah, dalam peresmian Pusdiklat FSPMI, di Bogor, Senin (14/6). 

 

PUSDIKLAT HARUS BISA MEMBANGUN POTENSI KERJA MASYARAKAT 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 
(FSPMI) telah diresmikan. Pusdiklat tersebut diharapkan dapat mencapai potensi kerja 
masyarakat secara maksimal. 

"Pusdiklat ini diharapkan berkontribusi penting dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga pada akhirnya juga akan berkontribusi positif 
pada perekonomian," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam peresmian 
Pusdiklat FSPMI, di Bogor, Senin (14/6). 
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Menaker mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan hal 
yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. Menurut 
Menaker, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusdiklat FSPMI dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," jelasnya. 

BLK Komunitas 

Lebih jauh, Menaker mengatakan pihaknya telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik," tandasnya. ruf/N-3 
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Judul Kemudahan Berusaha Masih Jadi Tantangan 

Nama Media Kompas 

Newstrend Transformasi Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis Joe 

Tanggal 2021-06-15 04:33:00 

Ukuran 60x101mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 25.800.000 

News Value Rp 77.400.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ricky Kusmayadi (Direktur Pengembangan dan Promosi Kementerian Investasi) Kendala 
atau tantangannya adalah kemudahan berusaha. Kami terus memudahkan investor asing dan 
penanam modal domestik agar target Rp 900 triliun tercapai 

 

Ringkasan 

Kementerian Investasi optimistis target perolehan investasi Rp 900 triliun pada 2021 dan Rp 
1.200 triliun pada 2022 dapat dicapai. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat 
dimanfaaatkan sebagai momentum untuk memacu transformasi pada berbagai bidang, termasuk 
ketenagakerjaan. "Kendala atau tantangannya adalah kemudahan berusaha. Kami terus 
memudahkan investor asing dan penanam modal domestik agar target Rp 900 triliun tercapai," 
kata Direktur Pengembangan dan Promosi Kementerian Investasi Ricky Kusmayadi dalam diskusi 
Forum Merdeka Barat 9 tentang "Strategi Indonesia Menggaet Investor" secara daring di Jakarta, 
Senin (14/6/2021). Sistem pendaftaran berusaha secara daring merupakan terobosan yang 
mempermudah pebisnis memulai usahanya. (JOE) 

 

KEMUDAHAN BERUSAHA MASIH JADI TANTANGAN 

Kemudahan Berusaha Masih Jadi Tantangan 

Kementerian Investasi optimistis target perolehan investasi Rp 900 triliun pada 2021 dan Rp 
1.200 triliun pada 2022 dapat dicapai. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat 
dimanfaaatkan sebagai momentum untuk memacu transformasi pada berbagai bidang, termasuk 
ketenagakerjaan. "Kendala atau tantangannya adalah kemudahan berusaha. Kami terus 
memudahkan investor asing dan penanam modal domestik agar target Rp 900 triliun tercapai," 
kata Direktur Pengembangan dan Promosi Ke-menterian Investasi Ricky Kusmayadi dalam 
diskusi Forum Merdeka Barat 9 tentang "Strategi Indonesia Menggaet Investor" secara daring di 
Jakarta, Senin (14/6/2021). Sistem pendaftaran berusaha secara daring merupakan terobosan 
yang mempermudah pebisnis memulai usahanya. (JOE) 
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Judul Mobdin ASN Halangi Pemadaman Kebakaran Pabrik di Tangerang 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Tangerang 

Halaman/URL https://rri.co.id/tanggap-bencana/1079239/mobdin-asn-halangi-
pemadaman-kebakaran-pabrik-di-tangerang 

Jurnalis Saaadatuddaraen 

Tanggal 2021-06-15 04:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) Kami 
mendapat laporan gambar video, ada satu mobil Damkar dari Pos Tigaraksa terhalang kendaraan 
dinas yang berada di depan mobil, saat mobil damkar kami melaju hendak ke lokasi kebakaran 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Sempat ada kendala mobil pemadam dihalang-halangi oleh mobil pelat merah. Ini mohon dilacak 
mobil kijang plat merah, apakah tidak paham aturan atau memang nantangin Damkar 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Ternyata itu mantan anak Damkar yang sudah pindah ke SKPD lain. Maksudnya ikut mengawal. 
Tapi yang terlihat menghalangi 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Kebakaran pabrik tiner itu dekat kantor Desa Cukanggalih. Saat ini sudah lima unit dikerahkan 
ke lokasi. Awalnya hanya dua unit pemadam kebakaran yang diterjunkan. Namun, kebakaran 
semakin meluas hingga ke area gudang penyimpanan tiner 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Karena barang-barang di sana mudah terbakar, api cepat membesar dan melahap gudang 
penyimpanan yang ada di belakang pabrik 

 

Ringkasan 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin mendapat 
laporan bila jajarannya dihalang-halangi saat hendak makukan pemadaman kebakaran. Terlebih, 
diduga pelakunya menggunakan mobil dinas plat merah jenis minibus warna biru. "Kami 
mendapat laporan gambar video, ada satu mobil Damkar dari Pos Tigaraksa terhalang kendaraan 
dinas yang berada di depan mobil, saat mobil damkar kami melaju hendak ke lokasi kebakaran," 
ungkap Kosrudin kepada rri.co.id, Senin (14/6/2021). 
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MOBDIN ASN HALANGI PEMADAMAN KEBAKARAN PABRIK DI TANGERANG 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin mendapat 
laporan bila jajarannya dihalang-halangi saat hendak makukan pemadaman kebakaran. Terlebih, 
diduga pelakunya menggunakan mobil dinas plat merah jenis minibus warna biru. "Kami 
mendapat laporan gambar video, ada satu mobil Damkar dari Pos Tigaraksa terhalang kendaraan 
dinas yang berada di depan mobil, saat mobil damkar kami melaju hendak ke lokasi kebakaran," 
ungkap Kosrudin kepada rri.co.id, Senin (14/6/2021). 

Peristiwa penghalangi itu, sambung Kosrudin, terjadi di Jalan KH Abdul Wahid, Desa Cibugel, 
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. "Sempat ada kendala mobil pemadam 
dihalang-halangi oleh mobil pelat merah. Ini mohon dilacak mobil kijang plat merah, apakah 
tidak paham aturan atau memang nantangin Damkar," pintanya. 

Saat disinggung berapa nomor polisi kendaraan tersebut? Kosridin enggan mengungkapkannya. 
"Ternyata itu mantan anak Damkar yang sudah pindah ke SKPD lain. Maksudnya ikut mengawal. 
Tapi yang terlihat menghalangi," imbuh Kosrudin. 

Diketahui, sebanyak lima unit mobil Damkar diterjunkan Badan Penamggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang untuk memadamkan si jago merah yang mengamuk di 
pabrik tiner milik PT Warna Prima Kimiatama, Jalan Raya Cukanggalih, Kampung Ranca Buntu, 
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (14/6/2021). 

Kosrudin menyebutkan, kebakaran pabrik tiner tersebut terjadi sekitar pukul 17.10 WIB. 
Berdasarkan laporan tersebut, petugas Damkar dari BPBD Kabupaten Tangerang langsung 
menerjunkan personelnya ke lokasi. 

"Kebakaran pabrik tiner itu dekat kantor Desa Cukanggalih. Saat ini sudah lima unit dikerahkan 
ke lokasi. Awalnya hanya dua unit pemadam kebakaran yang diterjunkan. Namun, kebakaran 
semakin meluas hingga ke area gudang penyimpanan tiner," kata Kosrudin. 

Beruntung, tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Meski begitu pabrik dan gudang 
penyimpanan tiner tersebut membuat petugas kesulitan memadamkan api."Karena barang-
barang di sana mudah terbakar, api cepat membesar dan melahap gudang penyimpanan yang 
ada di belakang pabrik," tukasnya. Ia mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran 
pabrik tiner tersebut. 
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Judul Menaker Ida Bersama Said Iqbal Resmikan PUSDIKLAT FSPMI 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peresmian Pusdiklat FSPMI 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis TIM 

Tanggal 2021-06-15 04:22:00 

Ukuran 294x332mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 185.220.000 

News Value Rp 926.100.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said lqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Dalam sambutannya, 
Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 
Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

 

MENAKER IDA BERSAMA SAID IQBAL RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said lqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 
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DALAM sambutannya, Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Menaker Ida menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan 
(upgracie) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat 
mencapai potensi kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi 
positif pada perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida. 

Sebelumnya, kata Menaker Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 
apresiasinya kepada Pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 
Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Ang-goro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. itim 
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Judul Berita Foto - Angka Kecelakaan Kerja Menurun 

Nama Media Kontan 

Newstrend Angka Kecelakaan Kerja 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Fransiskus Simbolon 

Tanggal 2021-06-15 04:14:00 

Ukuran 169x268mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 35.912.500 

News Value Rp 179.562.500 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - ANGKA KECELAKAAN KERJA MENURUN 

caption 

Pekerja melakukan aktivitas di sebuah proyek pembangunan tempat tinggal di Jakarta, Senin 
(14/6). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut kasus kecelakaan kerja setiap 
tahunnya terus mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Direktorat K3 Kemnaker yang 
menunjukkan bahwa 2019 terjadi 155.327 kecelakaan kerja, dan di 2020 terjadi 153.055 kasus. 
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Judul BP2MI Ungkap 1.800 PMI Ilegal Berasal dari Sulawesi Selatan 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend PMI Ilegal 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ungkap-1800-pmi-ilegal-
berasal-dari-sulawesi-selatan.html 

Jurnalis Ihwan Fajar 

Tanggal 2021-06-15 02:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Rata-rata mereka yang tidak terdaftar (PMI ilegal), 
dua kali lipat dari jumlah yang resmi 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Sosialisasi ini untuk memperkuat sinergi antara 
(pemerintah) pusat dengan daerah, karena UU nomor 18 tahun 2017 memberikan mandat tegas. 
Mana tugas pusat dalam hal ini BP2MI badan ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang 
menjadi tugas dari pemerintah provinsi kabupaten kota bahkan desa 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Pertama, tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus 
melalui kendali pemerintah, kontrol pemerintah. Kedua, bagaimana negara juga pemerintah 
daerah mempersiapkan pekerja yang terampil, profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, 
mereka yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan 
menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang 
tinggi dengan penempatan dan tidak akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang 
tidak dibayar, termasuk pemutusan kerja sepihak 

positive - Abdul Hayat Gani (Sekretaris Daerah Sulsel) Tersedia tenaga pembina dan pengajar 
bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga imigran resmi 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 
mengungkapkan setidaknya ada 1800-an Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berasal dari 
Sulawesi Selatan. Untuk itu, BP2MI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk 
memperkuat sinergi dengan pusat. Dia mengaku, PMI asal Sulsel yang bekerja di sejumlah 
negara per tahunnnya mencapai 907 orang. Tetapi disaat bersamaan, BP2MI memperkirakan 
PMI non prosedural atau ilegal asal Sulsel bisa mencapai 1800-an orang per tahunnya. 
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BP2MI UNGKAP 1.800 PMI ILEGAL BERASAL DARI SULAWESI SELATAN 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 
mengungkapkan setidaknya ada 1800-an Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berasal dari 
Sulawesi Selatan. Untuk itu, BP2MI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk 
memperkuat sinergi dengan pusat. 

Dia mengaku, PMI asal Sulsel yang bekerja di sejumlah negara per tahunnnya mencapai 907 
orang. Tetapi disaat bersamaan, BP2MI memperkirakan PMI non prosedural atau ilegal asal 
Sulsel bisa mencapai 1800-an orang per tahunnya. 

"Rata-rata mereka yang tidak terdaftar (PMI ilegal), dua kali lipat dari jumlah yang resmi," kata 
Benny di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/6). 

Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov Sulsel untuk masif menyosialisasikan Undang Undang 
nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Benny berharap sosialisasi tersebut dapat 
memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai 
pemerintah desa. 

"Sosialisasi ini untuk memperkuat sinergi antara (pemerintah) pusat dengan daerah, karena UU 
nomor 18 tahun 2017 memberikan mandat tegas. Mana tugas pusat dalam hal ini BP2MI badan 
ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang menjadi tugas dari pemerintah provinsi 
kabupaten kota bahkan desa," urainya. 

Benny mengungkapkan PMI asal Sulsel bekerja di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, 
Taiwan, negara di Timur Tengah, dan sejumlah negara yang berdasarkan pengendalian 
pemerintah setempat. 

"Pertama, tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus melalui kendali pemerintah, kontrol 
pemerintah. Kedua, bagaimana negara juga pemerintah daerah mempersiapkan pekerja yang 
terampil, profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, mereka yang memiliki sertifikat 
kompetensi keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih," jelasnya. 

"Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita 
dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi dengan penempatan dan tidak 
akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, termasuk pemutusan 
kerja sepihak," tutupnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani menambahkan, Dinas 
Ketenagakerjaan Sulsel sudah melakukan pelatihan di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri. 

"Tersedia tenaga pembina dan pengajar bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga 
imigran resmi," ujarnya. 

Abdul Hayat mengaku, dengan modal kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten kota, sangat yakin bisa sama-sama mengatasi tenaga kerja luar negeri atau imigran. 

[fik]. 
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Judul Decent work for domestic workers; Are we making a difference? 

Nama Media thejakartapost.com 

Newstrend Pekerja Rumah Tangga 

Halaman/URL https://www.thejakartapost.com/academia/2021/06/15/decent-work-
for-domestic-workers-are-we-making-a-difference-.html 

Jurnalis The Jakarta Post 

Tanggal 2021-06-15 00:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

When I took up my role as the regional director of the International Labor Organization (ILO) in 
Bangkok, domestic workers were at the forefront of my mind. Not only is the Asia Pacific region 
home to half of the world's domestic workers, but this group of workers exists at the nexus of 
so many areas of my own personal interest - the rights of women workers, health and housing, 
international cooperation and migration governance. For so many of us, it is impossible to think 
about the issue of domestic work without emotion. Many of those reading this will have had 
close relationships with domestic workers: in childhood, as vital household support later in life, 
or for those with special care needs. Others will have been able to support their families or made 
additional income through wages from domestic work. 

 

DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKERS; ARE WE MAKING A DIFFERENCE? 

When I took up my role as the regional director of the International Labor Organization (ILO) in 
Bangkok, domestic workers were at the forefront of my mind. Not only is the Asia Pacific region 
home to half of the world's domestic workers, but this group of workers exists at the nexus of 
so many areas of my own personal interest - the rights of women workers, health and housing, 
international cooperation and migration governance. 

For so many of us, it is impossible to think about the issue of domestic work without emotion. 
Many of those reading this will have had close relationships with domestic workers: in childhood, 
as vital household support later in life, or for those with special care needs. Others will have 
been able to support their families or made additional income through wages from domestic 
work. 

Domestic workers do so much for us. They keep us safe, in comfort, well fed as well as enable 
work outside of our homes. When we consider domestic work in our own experience, it is often 
in such a positive light. The emotional bonds that are forged by sharing a home, and the feeling 
that domestic workers are 'part of the family' are aspects of this job that make it 'work like no 
other.'  However, in 2011, the adoption of ILO's Domestic Workers Convention finally recognized 
domestic work is also 'work like any other'. Known as Convention 189, it was the first 
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international instrument to establish that, despite all the very specific and personal experiences 
of domestic work, domestic workers deserve protection, just like all other workers. 

The convention gave fresh momentum to domestic workers and their allies who had been fighting 
for years to ensure that domestic workers were entitled to basic labor rights such as access to 
minimum wages, safe working conditions and protection from discrimination. This international 
recognition remains especially critical, because we know that 10 years on, many domestic 
workers still remain underpaid, overworked, harassed and exploited. 

This year, the ILO has looked at just how far we have come over the last decade in achieving 
the goals of the Domestic Workers Convention. Despite some progress - notably The Philippines 
has ratified the Convention and several other countries in the region have improved legal 
protection for domestic workers - we still have a long road to travel until we realize decent work 
for domestic workers in the Asia Pacific. 

There are myriad reasons why we must use this anniversary to reinvigorate our commitment to 
improving conditions in domestic work. In the global push toward women's empowerment, 
domestic work plays a crucial role. The vast majority of domestic workers are women and the 
sector offers employment opportunities to those who may have few qualifications and to migrant 
women who may be unable to gain access to the labor markets at home and risk so much to 
take up these opportunities. 

More broadly, it is not hard to see how the varying intersections of gender and social norms have 
influenced the status of domestic work and domestic workers in society. Work in the home has 
traditionally been unpaid, and not considered an economically valuable job. Because the home 
has not generally been considered a 'workplace,' many countries still do not include domestic 
work as formal employment meaning domestic work is not yet recognized as  work  within labor 
legislation  . 

The informality of domestic work contributes to its invisibility, and this in turn, creates a 
circumstance where the plight of domestic workers is more easily overlooked. When domestic 
work remains informal, workplaces aren't registered, working conditions aren't monitored and 
domestic workers' access to social security, income protection, and even the COVID-19 vaccine, 
is limited. Until domestic work is truly recognized for what it is - work - it will be difficult to fully 
capture domestic workers' contributions to our broader socio-economic wellbeing. 

We therefore urge governments to ratify the Domestic Work Convention and take the catalytic 
first step of recognizing the services performed by domestic workers. 

At the ILO, we advocate for this not only because it is the right thing to do, but also because the 
opportunities for advancement and the scope for changes to the sector having a transformative 
effect on domestic workers' lives are immense. 

Domestic work needs to be considered as an even more essential source of employment in post-
COVID-19 economic recovery, as a job-intensive sector that meets growing household needs for 
care services and provides employment opportunities for women who have been hardest hit by 
the pandemic. 

When domestic workers are able to claim their rights and domestic work is appropriately valued, 
we will see the benefits of a more equitable and just society. Only then, will we be able to claim 
that we have "'built back better". 
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Narasumber 

positive - Bambang Supriyanto (Kabid Pendidikan Dasar) Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih 
baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, kewajiban perusahaan membayarkan 
thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai dengan ketentuan 

neutral - Bambang Supriyanto (Ahli hukum perburuhan) Pemeriksaan yang dilakukan Dinas 
sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR 

 

Ringkasan 

Anak usaha PT PLN (Persero), PT Haleyora Power, dinilai tidak melanggar aturan tentang 
ketenagakerjaan. Hal itu berdasarkan kesimpulan dari dokumen pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) terkait kisruh Tunjangan Hari Raya (THR) PT 
Haleyora Power kepada para pegawai outsourcing PLN. 

 

ANAK USAHA PLN DINILAI TIDAK MELANGGAR ATURAN 

Jakarta: Anak usaha PT PLN (Persero), PT Haleyora Power, dinilai tidak melanggar aturan 
tentang ketenagakerjaan. 

Hal itu berdasarkan kesimpulan dari dokumen pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) terkait kisruh Tunjangan Hari Raya (THR) PT Haleyora Power 
kepada para pegawai outsourcing PLN. 

"Saudara (PT Haleyora Power) 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," demikian tertulis di 
dokumen hasil pemeriksaan itu. 
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Dokumen tertanggal 18 Mei 2021 tersebut ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Asep Cucu. 

Ahli hukum perburuhan, Bambang Supriyanto mengatakan, bahwa hasil pemeriksaan itu 
menunjukkan PT Haleyora Power sudah memenuhi kewajiban. 

Menurut Bambang, pemeriksaan itu sudah memenuhi ketentuan soal ketenagakerjaan di 
Indonesia. 

"Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, 
kewajiban perusahaan membayarkan thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai 
dengan ketentuan," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Bambang menyebut, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja yang menunjukkan ada atau 
tidaknya sebuah pelanggaran. 

"Pemeriksaan yang dilakukan Dinas sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR," 
ujarnya. 

Sebelumnya, perwakilan pekerja PT Haleyora Power mengadu ke sejumlah federasi serikat 
pekerja soal THR. Pada 2021, THR dinilai lebih kecil dibandingkan 2020. 

Pekerja menolak penjelasan manajemen soal besaran THR 2021. Sebab, pekerja merasa sudah 
menyelesaikan kewajiban. 
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Narasumber 

neutral - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha 
Indonesia) Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi digitalisasi dan otomasi 
ini tujuan bertujuan untuk meningkatkan konsistensi kualitas, produktifitas dan output, 
menurunkan biaya dan mengoptimalkan proses efisiensi 

neutral - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo)) Jadi hal ini sebenarnya menurut kami adalah menandakan bahwa 
perusahaan-perusahaan itu sebenarnya memahami bahwa otomasi proses ini masih memerlukan 
manusia atau work force (tenaga kerja) yang mapan dan siap untuk driving proses transformasi 
ini, serta memastikan proses ini menjadi sesuatu yang lebih sustainable dan berkesinambungan 

positive - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo)) Proses reskilling dan upskilling keseluruhan workforce ini membutuhkan 
share purpose yang dipahami secara fundamental oleh pegawai maupun perusahaan. Proses ini 
membantu mengoptimalkan resources yang sudah ada di perusahaan untuk mendukung proses 
transformasi. Benefitnya juga adalah talenta tersebut pastinya sudah memahami operational 
bisnis dan visi bisnis yang dijalankan 

positive - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo)) Tapi pada saat yang sama region tersebut masih memiliki sebuah industri 
sport car yang memiliki demand yang sangat kuat. Sebut saja brand Lamborgini, Ferrari, 
Masserati, Dallara untuk memiliki fasilitas produksi di sana mereka tidak dapat menemukan 
tenaga kerja. Maka pada saat itu Experis Tech bekerja sama dengan Dallara melakukan reskilling 
textile workers tersebut untuk bekerja di high-end otomatif manufacturing 

positive - Ratri Sryantoro Wakeling (Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo)) Sementara itu, di APINDO kami bekerja sama dengan Kemenaker, 
memanfaatkan program Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kapasitas persaingan 
perusahaan dan memastikan link-and-match antara tenaga kerja terampil dan kebutuhan pasar 
kerja, dengan fokus membantu memberikan tenaga pelatih dari pelaku industri dan membentuk 
BLK Komunitas di sektor tertentu, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki BLK memadai 
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Ringkasan 

Laporan World Economic Forum pada tahun lalu memperkirakan bahwa 85 juta pekerjaan akan 
hilang dan digantikan oleh mesin.Namun 97 juta pekerjaan baru akan timbul dan beradaptasi 
dengan pembagian jenis kerja antara manusia, mesin dan algoritma. Pandemi Covid-19 turut 
menjadi katalisator dalam tren tersebut. 

 

UPSKILLING TENAGA KERJA SOLUSI HADAPI REVOLUI INDUSTRI 

LAPORAN World Economic Forum pada tahun lalu memperkirakan bahwa 85 juta pekerjaan akan 
hilang dan digantikan oleh mesin.Namun 97 juta pekerjaan baru akan timbul dan beradaptasi 
dengan pembagian jenis kerja antara manusia, mesin dan algoritma. Pandemi Covid-19 turut 
menjadi katalisator dalam tren tersebut. 

Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ratri Sryantoro 
Wakeling mengungkapkan, Job Survey yang dilakukan World Economic Forum menunjukkan 
bahwa 84 persen perusahaan yang disurvei menyatakan akan mengakselerasi digitalisasi bisnis 
proses dan memperluas working from home atau remote working, Selanjutnya, kata Ratri yang 
juga Wakil DIrektur Utama PT Hotel Sahid Jaya itu, sebanyak 50 persen perusahaan menyatakan 
bakal mengakselerasi adopsi teknologi untuk otomatisasi pekerjaan yang saat ini dianggap masih 
manual. 

Dan ternyata 13 persen dari perusahaan menyatakan pengurangan tenaga kerja yang terjadi 
akibat Covid-19 akan dilakukan secara permanen. 

Ratri menilai, perusahaan-perusahaan ini sudah siap menjalankan kenormalan baru dalam 
melakukan operational busines-nya. 

"Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi digitalisasi dan otomasi ini tujuan 
bertujuan untuk meningkatkan konsistensi kualitas, produktifitas dan output, menurunkan biaya 
dan mengoptimalkan proses efisiensi," ujar Ratri dalam Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang digelar Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas 
Gadjah Mada. 

Di sisi lain, survei Man Power Group di tahun 2019 menemukan bahwa lebih banyak perusahaan 
besar itu cenderung melakukan percepatan tersebut, selain dipicu oleh pandemi. 

Tetapi, kata Ratri, menarik juga untuk melihat bahwa 94 persen perusahaan yang menyatakan 
akan melakukan disrupsi akibat Covid-19. Mereka, kata Ratri, akan meningkatkan, atau 
setidaknya mempertahankan jumlah tenaga kerja mereka. 

"Jadi hal ini sebenarnya menurut kami adalah menandakan bahwa perusahaan-perusahaan itu 
sebenarnya memahami bahwa otomasi proses ini masih memerlukan manusia atau work force 
(tenaga kerja) yang mapan dan siap untuk driving proses transformasi ini, serta memastikan 
proses ini menjadi sesuatu yang lebih sustainable dan berkesinambungan," tukasnya. 

Ratri menjelaskan, dari konsensus beberapa studi yang mensurvei berbagai stakholders telah 
menyetujui bahwa lapangan kerja yang tercipta itu akan lebih besar ketimbang pengurangan 
lapangan kerja akibat otomasi. Namun, pekerjaan-pekerjaan bisnis baru tersebut akan berbeda 
secara fundamental daripada pekerjaan yang hilang. 

Pekerjaan tersebut akan lebih berfokus pada human mission interaction yang membutuhkan skil 
kognitif yang lebih tinggi. Oleh karenanya, Ratri menambahkan, pencarian solusi kreatif dan self 
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management semakin meningkat menuju tahun 2025. Solusi yang dapat dilakukan, menurut 
Ratri adalah reskilling dan upskilling perusahaan. 

Reskilling adalah program untuk meningkatkan kemampuan baru bagi tenaga kerja perusahaan, 
sedangkan upskilling adalah program untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. 

"Proses reskilling dan upskilling keseluruhan workforce ini membutuhkan share purpose yang 
dipahami secara fundamental oleh pegawai maupun perusahaan. Proses ini membantu 
mengoptimalkan resources yang sudah ada di perusahaan untuk mendukung proses 
transformasi. Benefitnya juga adalah talenta tersebut pastinya sudah memahami operational 
bisnis dan visi bisnis yang dijalankan," imbuhnya. 

Ratri mencontohkan perusahaan yang telah sukses melaksanakan program tersebut, sehingga 
mampu bertahan bahkan berkembang. 

Provinsi Emilia-Romagna di Italia, kata Ratri, selama berdekade-dekade telah memproduksi 
garment yang high-end dan luxury yang dijual di fashion house terkemuka. Namun, perusahaan 
tersebut harus menghadapi kenyataan adanya industri tekstil yang diotomasi secara signifikan 
bisa menghasilkan produk berkualitas sama dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya 
demand untuk high-end pabrik yang diproduksi secara manual semakin berkurang. 

"Tapi pada saat yang sama region tersebut masih memiliki sebuah industri sport car yang 
memiliki demand yang sangat kuat. Sebut saja brand Lamborgini, Ferrari, Masserati, Dallara 
untuk memiliki fasilitas produksi di sana mereka tidak dapat menemukan tenaga kerja. Maka 
pada saat itu Experis Tech bekerja sama dengan Dallara melakukan reskilling textile workers 
tersebut untuk bekerja di high-end otomatif manufacturing," jelasnya. 

Mereka, kata Ratri, berbekal Masters Degree engineering, kemudian dapat segera ditransisikan 
ke industri otomotif dan menghasilkan 243 graduate. 

Ratri menjelaskan, sebanyak 70 persen tenaga kerja mereka langsung ditempatkan di sektor 
motor sport dan mendapatkan 30 persen dari wage increase alias kenaikan upah. 

"Sementara itu, di APINDO kami bekerja sama dengan Kemenaker, memanfaatkan program Balai 
Latihan Kerja untuk meningkatkan kapasitas persaingan perusahaan dan memastikan link-and-
match antara tenaga kerja terampil dan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus membantu 
memberikan tenaga pelatih dari pelaku industri dan membentuk BLK Komunitas di sektor 
tertentu, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki BLK memadai," pungkasnya. (RO/OL-
7). 
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Narasumber 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) UGM dan Kagama terus melakukan fasilitasi 
kepada mereka yang bertalenta dan kita harus mampu memberikan solusi permasalahan bangsa 
untuk bertransformasi dan beradaptasi 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Kita juga harus meningkatkan soft skill 
karena itu tidak ada duanya. berpikir kreatif, kritis, mampu melakukan koordinasi, mengontrol 
emosi, negosiasi dan sebagainya. Stakeholder perguruan tinggi menjadi sangat penting, 
Pemerintah juga siap koordinasi, tentu Kemenhub sangat terbuka untuk berkolaborasi. Kita 
sudah berkolaborasi dengan banyak universitas untuk melakukan suatu koordinasi tentang 
kebutuhan tenaga perhubungan, kita adakan kompetesi transhub challenge, bagaimana upaya-
upaya melakukan kegiatan-kegiatan transportasi dengan digitalisasi 

neutral - Ganjar Pranowo (Ketua Umum PP Kagama) Bukan saja informasi pekerjaan dan 
beasiswa namun juga pelatihan kompetensi serta pengembangan diri dan karier 

neutral - Ganjar Pranowo (Ketua Umum PP Kagama) Ke depan tentu saja kita punya bonus 
demografi. Kalau kita manage dengan baik, skillnya kemudian dimilliki, dan mereka mampu 
mengelola seluruh isu, maka kita akan unggul Tentu mimpi kita semua di 2045 ya, kira-kira kita 
akan memenangkan pertempuran ini atau tidak.Dan kemudian sudah saatnya sekarang kita 
memetakan kekuatan SDM kita untuk tenaga kerja ke depan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0 

 

Ringkasan 

PENGURUS Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada meluncurkan portal kagamakarir.id. 
Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Umum PP Kagama yang juga Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi secara daring. Portal tersebut merupakan bagian dari upaya 
membantu pengembangan karier bagi alumni UGM dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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CIPTAKAN SDM UNGGUL, PP KAGAMA LUNCURKAN PORTAL KAGAMA KARIER 

PENGURUS Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada meluncurkan portal kagamakarir.id. 
Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Umum PP Kagama yang juga Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi secara daring. 

Portal tersebut merupakan bagian dari upaya membantu pengembangan karier bagi alumni UGM 
dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Kagama Karier menyediakan informasi lowongan pekerjaan, berbagai informasi terkait 
pengembangan karier dan pelatihan pengembangan diri. Kagama Karier juga merupakan mitra 
masyarakat yang hendak memajukan masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan 
pengembangan diri. 

"UGM dan Kagama terus melakukan fasilitasi kepada mereka yang bertalenta dan kita harus 
mampu memberikan solusi permasalahan bangsa untuk bertransformasi dan beradaptasi," jelas 
Budi yang merupakan alumnus Fakultas Teknik UGM itu. 

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Budi Karya menyebut, SDM yang unggul adalah 
salah satu aspek penting guna mengejar ketertinggalan. Pihaknya pun mendorong lahirnya 
talenta-talenta yang memiliki keterampilan lebih tinggi dan melek teknologi. 

"Kita juga harus meningkatkan soft skill karena itu tidak ada duanya. berpikir kreatif, kritis, 
mampu melakukan koordinasi, mengontrol emosi, negosiasi dan sebagainya. Stakeholder 
perguruan tinggi menjadi sangat penting, Pemerintah juga siap koordinasi, tentu Kemenhub 
sangat terbuka untuk berkolaborasi. Kita sudah berkolaborasi dengan banyak universitas untuk 
melakukan suatu koordinasi tentang kebutuhan tenaga perhubungan, kita adakan kompetesi 
transhub challenge, bagaimana upaya-upaya melakukan kegiatan-kegiatan transportasi dengan 
digitalisasi," ujarnya. 

Ketua Umum PP Kagama Ganjar Pranowo mengatakan, portal kagamakarir.id merupakan 
terobosan yang bisa membantu alumni UGM dan masyarakat luas. 

"Bukan saja informasi pekerjaan dan beasiswa namun juga pelatihan kompetensi serta 
pengembangan diri dan karier," ujarnya. 

Menurut Ganjar, saat ini Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit akibat pandemi Covid-
19. Maka, kata Ganjar, isu tenaga kerja menjadi penting sekali untuk disiapkan. 

"Ke depan tentu saja kita punya bonus demografi. Kalau kita manage dengan baik, skillnya 
kemudian dimilliki, dan mereka mampu mengelola seluruh isu, maka kita akan unggul Tentu 
mimpi kita semua di 2045 ya, kira-kira kita akan memenangkan pertempuran ini atau tidak.Dan 
kemudian sudah saatnya sekarang kita memetakan kekuatan SDM kita untuk tenaga kerja ke 
depan," imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut, juga digelar Seminar bertajuk "Kesiapan Ketenagakerjaan 
Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
sebagai keynote speaker. (RO/OL-7). 
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Ringkasan 

Pakar hukum perburuhan Bambang Supriyanto, meminta para pihak yang mempunyai masalah 
ketenagakerjaan agar menempuh jalur mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
setempat. Dia mencontohkan permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya 
(THR) yang diduga dilakukan PT Haleyora Power kepada para karyawan. 

 

PENGAMAT DORONG PENYELESAIAN KONFLIK INDUSTRIAL LEWAT DIALOG DI 
DISNAKERTRANS 

Pakar hukum perburuhan Bambang Supriyanto, meminta para pihak yang mempunyai masalah 
ketenagakerjaan agar menempuh jalur mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
setempat. 

Dia mencontohkan permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang 
diduga dilakukan PT Haleyora Power kepada para karyawan. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyelesaikan kisruh tunjangan hari raya yang 
melanda PT Haleyora Power dan para karyawan. 

"Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, 
kewajiban perusahaan membayarkan thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai 
dengan ketentuan," kata dia. 

Dalam dokumen pemeriksaan disimpulkan, pemasok tenaga alih daya PLN tidak melanggar 
aturan. 

Dokumen tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah IV Bandung Asep Cucu menunjukkan kesimpulan itu. Dihubungi pada Jumat 
(11/6/2021), Asep hanya menanyakan sumber yang memberikan dokumen tersebut. Ia tidak 
menyangkal isi dokumen. 
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"Saudara sudah membayarkan THR sesuai ketentuan. Namun demikian sebaiknya setiap 
kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemberi kerja atau penerima pekerjaan yang meyangkut 
kepentingan dan hak tenaga kerja sebelum diberlakukan wajib dilakukan sosialisasi atau 
diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali," demikian tertulis di dokumen hasil 
pemeriksaan itu. 

Sebelumnya, perwakilan pekerja Haleyora mengadu ke sejumlah federasi serikat pekerja soal 
THR. Pada 2021, THR dinilai lebih kecil dibandingkan 2020. Pekerja menolak penjelasan 
manajemen soal besaran THR 2021. Sebab, pekerja merasa sudah menyelesaikan kewajiban. 

Jika melihat dokumen pemeriksaan itu, menurut Bambang, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga 
Kerja yang menunjukkan ada pelanggaran atau tidak. 

"Pemeriksaan yang dilakukan Dinas sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR," 
tambahnya. 
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Judul Pabrik tiner di Curug Tangerang terbakar 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Tangerang 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/237476/2021/06/14/pabrik-tiner-di-
curug-tangerang-terbakar 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 23:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Wayan (Warga Cukang Galih) Kalau informasi dari karyawan, api muncul pada saat 
melakukan penuangan bahan kimia disitu terjadi percikan dari mesin 

negative - Wayan (Warga Cukang Galih) Pas keluar rumah saya lihat api sudah besar dan sempat 
ada ledakan 

neutral - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Enam unit mobil pemadam 
yang dikerahkan itu dari pos Curug 2 unit, Kelapa Dua 1 unit, Balaraja 1 unit, Pasar Kemis dan 
Tigaraksa masing-masing 1 unit 

negative - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Sekarang kondisi api 
sudah sebagian padam, tinggal sebagian saja api yang menyala. Tetapi kita terus melakukan 
pemadaman sampai steril 

negative - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Untuk pemicu, masih 
dalam penyelidikan 

 

Ringkasan 

Satu pabrik tiner yang terletak di Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, 
Banten, ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran pabrik milik PT Warna Prima itu terjadi sekitar 
pukul 16.30 WIB. Wayan (35), salah satu warga Cukang Galih, menjelaskan, dari informasi yang 
didapat api pertama kali muncul saat karyawan sedang menuangkan bahan kimia. 

 

PABRIK TINER DI CURUG TANGERANG TERBAKAR 

Satu pabrik tiner yang terletak di Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, 
Banten, ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran pabrik milik PT Warna Prima itu terjadi sekitar 
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pukul 16.30 WIB. Wayan (35), salah satu warga Cukang Galih, menjelaskan, dari informasi yang 
didapat api pertama kali muncul saat karyawan sedang menuangkan bahan kimia. 

Kemudian, terjadi percikan api yang diduga karena korsleting listrik pada mesin produksi. "Kalau 
informasi dari karyawan, api muncul pada saat melakukan penuangan bahan kimia disitu terjadi 
percikan dari mesin," katanya. 

Setelah dari kejadian itu, api langsung membesar membakar bagian dalam pabrik itu dan sempat 
terjadi ledakan. "Pas keluar rumah saya lihat api sudah besar dan sempat ada ledakan," ujarnya. 

Sementara, Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang, Andi Lala, menjelaskan, enam unit 
mobil pemadam 40 personil gabungan dikerahkan ke tempat kejadian untuk memadamkan api. 
"Enam unit mobil pemadam yang dikerahkan itu dari pos Curug 2 unit, Kelapa Dua 1 unit, 
Balaraja 1 unit, Pasar Kemis dan Tigaraksa masing-masing 1 unit," ujarnya. 

Ia mengungkapkan dari peristiwa itu tidak ada korban jiwa hanya saja seluruh isi dan bangunan 
dari pabrik tersebut ludes terbakar. "Sekarang kondisi api sudah sebagian padam, tinggal 
sebagian saja api yang menyala. Tetapi kita terus melakukan pemadaman sampai steril," 
katanya. 

Hingga saat ini, lanjut dia pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pemicu dari kebakaran 
tersebut. "Untuk pemicu, masih dalam penyelidikan," kata dia. 

 

 

 

  



 

51 

 

Judul Kick Off Futsal Tripartit, Menaker: Perselisihan Pekerja-Pengusaha Bisa 
Selesai Di Lapangan 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Kompetisi Futsal Tripartit 2021 

Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/14/492162/kick-off-futsal-tripartit-
menaker-perselisihan-pekerja-pengusaha-bisa-selesai-di-lapangan 

Jurnalis Diki Trianto 

Tanggal 2021-06-14 22:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Dalam rangka menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19 serta 
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. Pembukaan KFT 
2021 diikuti 19 tim futsal dan dibuka dengan kick off oleh Menaker Ida Fauziyah di lapangan 
futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6). 

 

KICK OFF FUTSAL TRIPARTIT, MENAKER: PERSELISIHAN PEKERJA-PENGUSAHA 
BISA SELESAI DI LAPANGAN 

Dalam rangka menjaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19 serta 
mempererat silaturahmi antara serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. 

Pembukaan KFT 2021 diikuti 19 tim futsal dan dibuka dengan kick off oleh Menaker Ida Fauziyah 
di lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (13/6). 

"KFT ini untuk melatih dan membangun jiwa sportivitas serta dapat menjadi wadah untuk 
bersinergi dan bersama-sama memulai dan berinovasi kembali untuk membangun Indonesia 
bangkit kembali dari dampak pandemi," kata Menaker Ida. 

KFT 2021 diikuti tim futsal dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo, Konfederasi 
Serikat Pekerja/Buruh dan media massa. Turnamen futsal ini pertama kali digelar Kemnaker, 
setelah pada 2018 juga menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia). 

"Selamat mengikuti KFT 2021, semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-
sama recover together," tutur politisi PKB ini. 

Bagi Ida, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya bisa diselesaikan di atas meja, tetapi juga bisa 
diselesaikan di lapangan futsal karena semangatnya recover together. 



 

52 

 

"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," imbuhnya. 

Di sisi lain, ia juga mengingatkan kepada tim peserta KFT 2021 bahwa pandemi Covid-19 belum 
usai. 

"Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta KFT 2021 agar tetap mematuhi protokol kesehatan 
Covid-19," tutupnya. 
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Judul Atas TKI Ilegal, Sosialisasi Harus Sampai Tingkat Desa 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend TKI Ilegal 

Halaman/URL https://rri.co.id/sampang/daerah/1079165/atas-tki-ilegal-sosialisasi-
harus-sampai-tingkat-desa 

Jurnalis Alfin Nuary 
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AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Agus Sumarso (Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 
Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sampang) Para calon TKI itu adalah korban dari janji 
manis para calo/sponsor yang menjanjikan fee dan gaji besar akibat ketidaktahuan dan 
ketidakpahaman mereka 

 

Ringkasan 

Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat secara ilegal dinilai karena 
kurangnya informasi. Maka dari itu harus ada penyampaian informasi yang menyentuh 
masyarakat hingga tingkat desa. 

 

ATAS TKI ILEGAL, SOSIALISASI HARUS SAMPAI TINGKAT DESA 

Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat secara ilegal dinilai karena 
kurangnya informasi. 

Maka dari itu harus ada penyampaian informasi yang menyentuh masyarakat hingga tingkat 
desa. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 
Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sampang, Agus Sumarso. 

Sosialisasi mengenai prosedur menjadi TKI secara legal harus sampai tingkat desa dengan 
melibatkan stakeholder di tingkat desa. Sebab Agus menilai para calon TKI sepenuhnya 
bergantung pada informasi dari calo/sponsor. 
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"Para calon TKI itu adalah korban dari janji manis para calo/sponsor yang menjanjikan fee dan 
gaji besar akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka," ungkapnya, Senin (14/6/2021). 

Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri memastikan seribu lebih pekerja migran Indonesia 
(PMI) yang beberapa waktu lalu pulang kampung semuanya telah berstatus resmi. Hal tersebut 
dikarenakan mereka mendapat program pengampunan dari Negara Malaysia. 

 

 

 

  



 

55 

 

Judul Menaker Sebut Peran LKS Tripnas Sangat Penting dan Strategis 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pertemuan Menaker dan LKS Tripnas 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-sebut-peran-lks-tripnas-sangat-
penting-dan-strategis 

Jurnalis ken 

Tanggal 2021-06-14 22:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedudukan lembaga ini memberikan dampak 
yang signifikan dalam pembangunan ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini tantangan yang harus dijawab teman-
teman LKS Tripartit mengingat dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah cepat 

neutral - Surya Lukita Warman (Plt Direktur Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial) Dalam waktu dekat kami akan mengadakan forum pertemuan untuk 
membahas Roadmap Ketenagakerjaan untuk nantinya mendapatkan rekomendasi konkrit dari 
sisi Pemerintah, Serikat Pekerja maupun pengusaha 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS) 
Tripartit Nasional (Tripnas) memiliki pesan yang sangat strategis. LKS Tripnas berperan memberi 
pertimbangan, saran dan pendapat kepada presiden serta pihak terkait lain dalam penyusunan 
kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional. 

 

MENAKER SEBUT PERAN LKS TRIPNAS SANGAT PENTING DAN STRATEGIS 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS) 
Tripartit Nasional (Tripnas) memiliki pesan yang sangat strategis. 

LKS Tripnas berperan memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada presiden serta pihak 
terkait lain dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara 
nasional. 

Karena itu, Ida menilai pertemuan dengan Badan Pekerja LKS Tripnas yang digelar di Bogor, 
Jawa Barat, Senin (14/6), sangat penting. 
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"Kedudukan lembaga ini memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida Fauziyah yang juga Ketua LKS Tripnas itu. 

Menaker berpesan kepada LKS Tripartit agar terus dikuatkan dari sisi kelembagaan, serta melalui 
representasi dari unsur masing-masing agar ke depannya terus menciptakan keharmonisan iklim 
ketenagakerjaan. 

Dia juga mendorong LKS Tripartit Nasional mampu adaptif dan inovatif dalam menyikapi 
dinamika ketenagakerjaan Indonesia dan dunia, sehingga mampu memberikan solusi yang 
aplikatif dalam menjawab tantangan. 

"Ini tantangan yang harus dijawab teman-teman LKS Tripartit mengingat dinamika 
ketenagakerjaan yang terus berubah cepat," ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut 
perlunya strategi khusus dari LKS Tripartit, agar bisa menjangkau kehadiran pemerintah, terkait 
solusi konkret guna menghadapi pandemi Covid-19. 

Khususnya terkait ancaman PHK yang terus terjadi. 

"Dalam waktu dekat kami akan mengadakan forum pertemuan untuk membahas Roadmap 
Ketenagakerjaan untuk nantinya mendapatkan rekomendasi konkrit dari sisi Pemerintah, Serikat 
Pekerja maupun pengusaha," ujar Dirjen Putri Temu Muka kali ini dihadiri Plt Direktur 
Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Surya Lukita Warman. 

Kemudian, Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional dari Unsur Organisasi Pengusaha Myra Maria 
Hanartani. 

Sari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh hadir Pudji Santoso dan para anggota Badan Pekerja 
LKS Tripartit.( Antara/jpnn ) Video Terpopuler Hari ini:. 
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Judul Temukan 101 Calon PMI, Kemenaker Usut Dugaan Pelanggaran 
Rekrutmen BLK CKS 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/14/492156/temukan-101-calon-pmi-
kemenaker-usut-dugaan-pelanggaran-rekrutmen-blk-cks 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 22:21:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Perekrutan calon pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan 
menyusul adanya kasus CPMI kabur di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya Semesta 
(CKS) Malang. Berdasarkan penelusuran 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, 
ditemukan ada 101 CPMI berasal dari Nusa Tenggara Barat. 

 

TEMUKAN 101 CALON PMI, KEMENAKER USUT DUGAAN PELANGGARAN 
REKRUTMEN BLK CKS 

Perekrutan calon pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan 
menyusul adanya kasus CPMI kabur di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya Semesta 
(CKS) Malang. 

Berdasarkan penelusuran 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, ditemukan ada 
101 CPMI berasal dari Nusa Tenggara Barat. 

Dari 101 CPMI itu, 56 orang akan dipekerjakan ke Singapura dan 40 calon pekerja ke Hongkong. 
Mereka berada di BLKLN CKS cukup lama. 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 
memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, 
Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/6). 
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Apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, 
perekrutan, maupun pelaksanaannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang 
berlaku, seperti pencabutan izin. 

Tim gabungan juga akan mendalami kemungkinan penyimpangan dalam perekrutan CPMI oleh 
PT CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI). 

"Tim akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan 
penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia," tambah Haiyani. 

Terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT CKS memilki 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," kata Dirjen Suhartono. 
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Judul Pesan Sekjen Anwar Sanusi untuk Atase Ketenagakerjaan 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Empat Peranan Utama Atase Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/pesan-sekjen-anwar-sanusi-untuk-atase-
ketenagakerjaan 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Namun sesungguhnya, atase/staf 
teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-
negara penempatan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja 
ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, 
KJRI Hongkong, dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan Atase/staf teknis dan Kepala 
Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di 
negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan 
diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. Menurutnya, 
Atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan empat peranan strategis 
agar hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis. 
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PESAN SEKJEN ANWAR SANUSI UNTUK ATASE KETENAGAKERJAAN 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan Atase/staf teknis dan Kepala 
Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di 
negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan 
diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. 

Menurutnya, Atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan empat 
peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin 
harmonis. 

Empat peranan utama yang mesti dilakanakan tersebut yakni memberi perlindungan kepada 
PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan 
stakeholders di negara penempatan. 

Selain itu, lanjut dia, mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan, dan sekaligus mencari 
peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar Sanusi. 

Selama ini, kata dia, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. 

"Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil 
Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Anwar Sanusi dalam 
sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6). 

Eks Sekjen Kemendes itu mengungkapkan pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi jabatan tersebut, setelah 
menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. 

Pada proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf 
Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. 

Sebanyak 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, 
Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha, dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong, dan Jeddah, " kata Anwar Sanusi. 

Sementara Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker Helmiaty Basri menyebut kegiatan 
tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada 
Calon Atase, Staff Teknis, dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan oleh para pemateri. 

Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing, " katanya dalam laporannya pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021. 

(jpnn)  
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Ringkasan 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan 
demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. 
Mahasiswa Magister Manajemen Untan Yanuar Catur Pamungkas dalam tugas mata kuliah 
Manajemen Hubungan Industrial mengatakan, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya dengan penyelesaian di luar 
pengadilan. 

 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Kubu Raya : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangat 
diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah 
pihak. 

Mahasiswa Magister Manajemen Untan Yanuar Catur Pamungkas dalam tugas mata kuliah 
Manajemen Hubungan Industrial mengatakan, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya dengan penyelesaian di luar 
pengadilan. 

"Adapun penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan diluar pengadilan 
meliputi beberapa tahap yaitu: Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit wajib 
diupayakan oleh pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha guna 
menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian 
perselisihan secara bipartite tidak mencapai kesepakatan penyelesaian maka pihak dapat 
memilih alternative penyelesaian oleh konsiliator, arbiter dan mediator yang terdaftar pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan", katanya di Sungai Raya, Senin 
(14/6/2021). 

Yanuar menjelaskan, tugas konsiliator dalam hal ini menyelesaikan perselisihan kepentingan, 
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh 



 

62 

 

hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
konsiliator netral. 

"Arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak 
yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya 
mengikat para pihak dan bersifat final. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ 
serikat buruh hanya dalam satu perusahan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seoarang 
atau lebih mediator yang netral", jelasnya. 

Menurutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah melalui tahap penyelesaian 
bukan pengadilan jika tidak menemukan kata mufakat maka dapat dilanjutkan pada tahap 
selanjutnya melalui pengadilan hubungan industrial. 

"Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan 
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dengan memberi putusan terhadap 
perselisihan hubunagn industrial. 

Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutuskan : 
Tingkat pertama mengenai perselisihan hak Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 
kepentingan Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja", ucapnya. 

Dirinya menuturkan, tingkat pertama dan akhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ 
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang mana penyelesaian perselisihan melalui 
Mahkamah Agung harus sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industrial mengenai 
perselisihan hak/perselisihan pemutusan hubungan kerjamempunyai kekuatan hukum tetap 
apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

"Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dalam waktu selambat-lambatnya 14 
hari kerja", tuturnya. 

Yanuar menambahkan, hubungan industrial menganut prinsip cepat, tepat, adil dan murah. Yang 
mana penyelesaian masalah secara bipartite dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
Penyelesaian oleh mediator dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

"Penyelesaian oleh Konsiliator dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak menerima permintaan para pihak yang berselisih. Penyelesaian oleh arbiter 
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan 
surat perjanjian menunjukan arbiter dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja atas kesepakatan para pihak Penyelesaian oleh Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) 
hari kerja terhitung sejak siding pertama", paparnya. 

Selain itu penyelesaian pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerimaan permohonan kasasi. 

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, para pihak yang berperkara tidak 
dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilainya gugatannya di bawah Rp. 150. 000.000,- 
(serratus lima puluh juta rupiah). 

"Seperti yang terjadi pada kasus PT. Sumber Cipta Multiniaga yang merupakan satu group dari 
PT DJARUM yang bergerak di bidang retail dan industri tembakau yang dalam hal ini menangani 
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masalah distribusinya di wilayah Indonesia. Dalam kasus yang akan kita bahas adalah yang 
berdomisili di Jl. Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kasus terjadi 
pada tahun 2020 tentang PHK seorang karyawan yang memohon ke perusahaan untuk diberikan 
hak pekerja sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Kasus bermula dari perselisihan Pekerja yang disuruh membuat surat bersalah 
dan surat pengunduran diri dari perusahaan gara-gara tidak masuk kerja", ucapnya. 

Yanuar menyampaikan, adapun risalah perundingan bipartite perselisihan yang telah dilakukan 
pihak pekerja dan perusahaan. Yang mana pekerja tidak dapat menerima tindakan perusahaan 
yang menyuruh pekerja membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari 
perusahaan gara-gara tidak masuk kerja. Pekerja tidak mau membuat surat pernyataan bersalah 
dan surat pengunduran diri dari perusahaan. 

"Pekerja memohon kepada perusahaan untuk di PHK pekerja dan hak pekerja di bayar sesuai 
ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja 
menolak penawaran pembayaran hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji dan terakhir sebesar Rp 
26.000.000 karena tidak sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja menolak surat panggilan masuk kerja ke-1 (pertama) dari 
perusahaan", paparnya. 

Labih lanjut Yanuar menjelaskan, dalam hal ini perusahaan meminta pekerja untuk membuat 
surat pernyataan bersalah dari surat pengunduran diri dari perusahaan karena sering tidak 
masuk kerja dan tidak memberi dispensasi. 

Perusahaan bersedia membayar hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji s/d Rp 26.000.000 Karena gagal 
dalam perundingan para pihak. Perusahaan dengan sepihak membuat surat panggilan masuk 
kerja ke-1 (pertama) kepada pekerja pada tanggal 12 Juni 2020. Penyelesaian masalah secara 
Bipartit antara pekerja dan perusahaan telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5, 8, 
dan 10 Juni 2020 namun tidak menemukan kesepakatan. 

Kemudian pihak perusahaan dan pekerja masih mencoba menyelesaikan permasalahan secara 
bipartite dengan mengadakan pertemuan/perundingan kembali pada tanggal 14 Juli 2020 
dengan hasil risalah pertemuan sebagai berikut: Alasan perselisihan: pekerja mangkir kerja 
selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa pemberitahuan yang sah dan telah dipanggil secara 
sah dan patut sebanyak 2 kali sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir kerja. 

Pendapat pekerja: Pekerja tidak dapat menerima tindakan perusahaan yang menyuruh pekerja 
membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan gara-gara tidak 
masuk kerja. 

Pekerja tidak mau membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari 
perusahaan. 

Pekerja memohon kepada perusahaan untuk di PHK pekerja dan hak pekerja di bayar sesuai 
ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Pekerja menolak penawaran pembayaran hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji dan terakhir sebesar 
Rp 26.000.000 karena tidak sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. 

Pekerja menolak surat panggilan masuk kerja ke-1 (pertama) dari perusahaan Pekerja menolak 
penawaran angka Rp 39.000.000 yang ditawarkan dari perusahaan kepada pekerja, dan pekerja 
memohon agar pihak perusahaan membayar hak pekerja sebesar Rp 65.000.000", pungkasnya. 

Penulis : Yanuar Catur Pamungkas (Mahasiswa Magister Manajemen Untan Pontianak). 
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negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Kebakaran pabrik tiner itu dekat kantor Desa Cukanggalih. Saat ini sudah lima unit dikerahkan 
ke lokasi. Awalnya hanya dua unit pemadam kebakaran yang diterjunkan. Namun, kebakaran 
semakin meluas hingga ke area gudang penyimpanan tiner 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Karena barang-barang di sana mudah terbakar, api cepat membesar dan melahan gudang 
penyimpanan yang ada di belakang pabrik 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) Kami 
mendapat laporan gambar video, ada satu mobil pemadam kebakaran dari Pos Tigaraksa 
terhalang kendaraan dinas yang berada di depan mobil, saat mobil damkar kami melaju hendak 
ke lokasi kebakaran 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) 
Sempat ada kendala mobil pemadam dihalang halangi oleh mobil pelat merah. Ini mohon di 
lacak mobil kijang plat merah, apakah tidak paham aturan atau memang nantangin damkar 

negative - Kosrudin (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang) lima 
unit damkar, dari pos kelapa dua, pasar kemis, dan mako dengan 30 personel anggota masih 
berjibaku memadamkan api dikarenakan api sangat membesar 

 

Ringkasan 

5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang 
untuk memadamkan api di pabrik Tiner milik PT Warna Prima Kimiatama. Pabrik itu yang 
beralamat di Jalan Raya Cukanggalih, Kampung Ranca Buntu, Kecamatan Curug, Kabupaten 
Tangerang, Senin (14/6). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, 
Kosrudin menyebutkan kebakaran pabrik tiner tersebut, terjadi sekira pukul 17.10 WIB. 
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PABRIK TINER DI TANGERANG KEBAKARAN, 5 MOBIL DAMKAR DIKERAHKAN 

5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang 
untuk memadamkan api di pabrik Tiner milik PT Warna Prima Kimiatama. Pabrik itu yang 
beralamat di Jalan Raya Cukanggalih, Kampung Ranca Buntu, Kecamatan Curug, Kabupaten 
Tangerang, Senin (14/6). 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin menyebutkan 
kebakaran pabrik tiner tersebut, terjadi sekira pukul 17.10 WIB. 

Berdasarkan laporan tersebut, petugas Damkar Kabupaten Tangerang langsung menerjunkan 
petugas dan mobil pemadam ke lokasi. 

"Kebakaran pabrik tiner itu dekat kantor Desa Cukanggalih. Saat ini sudah lima unit dikerahkan 
ke lokasi. Awalnya hanya dua unit pemadam kebakaran yang diterjunkan. Namun, kebakaran 
semakin meluas hingga ke area gudang penyimpanan tiner," kata Kosrudin dikonfirmasi, Senin 
(14/6) Beruntung, tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Meski begitu pabrik dan gudang 
penyimpanan tiner tersebut membuat petugas kesulitan memadamkan api. 

"Karena barang-barang di sana mudah terbakar, api cepat membesar dan melahan gudang 
penyimpanan yang ada di belakang pabrik," jelas dia. 

Kosrudin mendapat laporan petugas pengemudi mobil damkar yang dihalang-halangi kendaraan 
mini bus pelat merah (mobil dinas ASN) "Kami mendapat laporan gambar video, ada satu mobil 
pemadam kebakaran dari Pos Tigaraksa terhalang kendaraan dinas yang berada di depan mobil, 
saat mobil damkar kami melaju hendak ke lokasi kebakaran," kata dia. 

Peristiwa penghalangan itu, kata Kosrudin terjadi di Jalan KH Abdul Wahid, Desa Cibugel, 
Kecamatan Tigaraksa. 

"Sempat ada kendala mobil pemadam dihalang halangi oleh mobil pelat merah. Ini mohon di 
lacak mobil kijang plat merah, apakah tidak paham aturan atau memang nantangin damkar," 
ucap dia. 

Dia mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran pabrik tiner tersebut. Sebab, hingga 
pukul saat ini, pemadam masih berjibaku memadamkan si jago merah. 

"lima unit damkar, dari pos kelapa dua, pasar kemis, dan mako dengan 30 personel anggota 
masih berjibaku memadamkan api dikarenakan api sangat membesar," jelas dia. [ray]. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja 
ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Singapura, 
KJRI Hongkong dan Jeddah 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta agar atase/staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan 
untuk menjalankan peran strategis sebagai penjaga hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan 
Anwar Sanusi, atase di negara-negara penempatan PMI harus menjalankan empat peranan agar 
hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis. 

 

KEMENAKER MINTA ATASE JAGA HUBUNGAN RI DAN NEGARA PENEMPATAN PMI 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta agar atase/staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan 
untuk menjalankan peran strategis sebagai penjaga hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). 

Menurut Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, atase di negara-negara 
penempatan PMI harus menjalankan empat peranan agar hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan tetap terjalin harmonis. 

Empat peranan utama tersebut, ialah memberi perlindungan kepada PMI; memberi masukan 
dalam penyusunan kebijakan; membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara 
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penempatan, serta mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari 
peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis, " ujar Anwar dalam siaran pers, 
Senin (14/6/2021). 

Atase/staf teknis dan kepala bidang ketenagakerjaan, lanjutnya, memiliki tugas untuk melakukan 
promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan 
negara tempat mereka bertugas. 

Dia menambahkan pembakalan atase merupakan rangkaian dari seleksi atase/staf teknis 
ketenagakerjaan dan kepala bidang ketenagakerjaan. Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, 
lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan. 

Dua belas orang tersebut, terbagi atas delapan orang Atase ditempatkan di KBRI Abu Dhabi, 
Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha, dan Seoul. "Satu 
orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis 
ditempatkan pada KBRI Singapura, KJRI Hongkong dan Jeddah, " lanjut Anwar. 
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negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Tentu kita tidak melihat ini dari perempuan atau laki-laki. Semua pekerja migran berhak 
mendapatkan perlindungan. Bayangkan dia dilindungi sebelum berangkat hingga pulang. Yang 
dilindungi bukan hanya PMI tapi juga keluarganya 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Terkait kekerasan seksual ini lebih banyak dialami oleh mereka yang di Timur Tengah, Arab 
Saudi. Tentu ini adalah warning sekaligus alarm bagi negara 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 
salah satu yang menjadi permasalahan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kekerasan 
seksual yang cukup tinggi. Ia menegaskan, pekerja migran yang telah melalui tahap sesuai 
dengan prosedural selama ini telah dilindungi sejak ia akan diberangkatkan hingga ia kembali. 
Namun, masih ada beberapa permasahan yang ditemui termasuk kekerasan seksual, utamanya 
bagi mereka pekerja migran. 

 

KEPALA BP2MI SEBUT KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN CUKUP 
TINGGI 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 
salah satu yang menjadi permasalahan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kekerasan 
seksual yang cukup tinggi. 
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Ia menegaskan, pekerja migran yang telah melalui tahap sesuai dengan prosedural selama ini 
telah dilindungi sejak ia akan diberangkatkan hingga ia kembali. Namun, masih ada beberapa 
permasahan yang ditemui termasuk kekerasan seksual, utamanya bagi mereka pekerja migran. 

"Tentu kita tidak melihat ini dari perempuan atau laki-laki. Semua pekerja migran berhak 
mendapatkan perlindungan. Bayangkan dia dilindungi sebelum berangkat hingga pulang. Yang 
dilindungi bukan hanya PMI tapi juga keluarganya," katanya, Senin, (14/6/2021). 

Lebih lanjut kata dia, kasus kekerasan seksual didominasi oleh mereka yang bekerja di negara 
timur tengah utamanya di Arab Saudi. 

Sehingga, menurutnya perlu ada peraturan yang diterbitkan oleh pemda dalam rangka 
memberikan perlindungan bagi PMI baik dari segi ekonomi, hukum dan sosial. 

Karena mereka yang cenderung memilih berangkat tidak resmi inilah yang mendapatkan 
berbagai tindakan-tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, pemutusan 
kerja secara sepihak hingga diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain. 

"Terkait kekerasan seksual ini lebih banyak dialami oleh mereka yang di Timur Tengah, Arab 
Saudi. Tentu ini adalah warning sekaligus alarm bagi negara," ujarnya. 

 

 

 

  



 

70 

 

Judul Pabrik tiner di Curug Tangerang terbakar 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Tangerang 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2210670/pabrik-tiner-di-curug-
tangerang-terbakar 

Jurnalis Azmi Syamsul Ma'arif 

Tanggal 2021-06-14 20:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Wayan (Warga Cukang Galih) Kalau informasi dari karyawan, api muncul pada saat 
melakukan penuangan bahan kimia disitu terjadi percikan dari mesin 

negative - Wayan (Warga Cukang Galih) Pas keluar rumah saya lihat api sudah besar dan sempat 
ada ledakan 

neutral - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Enam unit mobil pemadam 
yang dikerahkan itu dari pos Curug 2 unit, Kelapa Dua 1 unit, Balaraja 1 unit, Pasar Kemis dan 
Tigaraksa masing-masing 1 unit 

negative - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Sekarang kondisi api 
sudah sebagian padam, tinggal sebagian saja api yang menyala. Tetapi kita terus melakukan 
pemadaman sampai steril 

negative - Andi Lala (Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang) Untuk pemicu, masih 
dalam penyelidikan 

 

Ringkasan 

Satu pabrik tiner yang terletak di Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, 
Banten, ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran pabrik milik PT Warna Prima itu terjadi sekitar 
pukul 16.30 WIB. Wayan (35), salah satu warga Cukang Galih, menjelaskan, dari informasi yang 
didapat api pertama kali muncul saat karyawan sedang menuangkan bahan kimia. 

 

PABRIK TINER DI CURUG TANGERANG TERBAKAR 

Satu pabrik tiner yang terletak di Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, 
Banten, ludes terbakar pada Senin sore. 



 

71 

 

Kebakaran pabrik milik PT Warna Prima itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Wayan (35), salah 
satu warga Cukang Galih, menjelaskan, dari informasi yang didapat api pertama kali muncul saat 
karyawan sedang menuangkan bahan kimia. 

Kemudian, terjadi percikan api yang diduga karena korsleting listrik pada mesin produksi. "Kalau 
informasi dari karyawan, api muncul pada saat melakukan penuangan bahan kimia disitu terjadi 
percikan dari mesin," katanya. 

Setelah dari kejadian itu, api langsung membesar membakar bagian dalam pabrik itu dan sempat 
terjadi ledakan. "Pas keluar rumah saya lihat api sudah besar dan sempat ada ledakan," ujarnya. 

Sementara, Komandan Regu Damkar Kabupaten Tangerang, Andi Lala, menjelaskan, enam unit 
mobil pemadam 40 personil gabungan dikerahkan ke tempat kejadian untuk memadamkan api. 
"Enam unit mobil pemadam yang dikerahkan itu dari pos Curug 2 unit, Kelapa Dua 1 unit, 
Balaraja 1 unit, Pasar Kemis dan Tigaraksa masing-masing 1 unit," ujarnya. 

Ia mengungkapkan dari peristiwa itu tidak ada korban jiwa hanya saja seluruh isi dan bangunan 
dari pabrik tersebut ludes terbakar. "Sekarang kondisi api sudah sebagian padam, tinggal 
sebagian saja api yang menyala. Tetapi kita terus melakukan pemadaman sampai steril," 
katanya. 

Hingga saat ini, lanjut dia pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pemicu dari kebakaran 
tersebut. "Untuk pemicu, masih dalam penyelidikan," kata dia. 
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Judul UNIBOS Terima Penghargaan BP2MI 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Penghargaan BP2MI 

Halaman/URL https://rri.co.id/makassar/daerah/1078966/unibos-terima-
penghargaan-bp2mi 

Jurnalis Aan Ariska 

Tanggal 2021-06-14 20:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Universitas Bosowa kembali unjuk prestasi. Kali ini penghargaan Rektor Unibos yang diwakili 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bosowa memperoleh Penghargaan 
Nasional atas Penyiapan SDM Calon Pekerja ke luar negeri dari Kepala BP2MI. Penghargaan ini 
diterima dalam Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18/2017 Tentang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia Bersama PLT Gubernur dan Seluruh Bupati/walikota Se-provinsi Sulawesi 
Selatan. Kegiatan dilakukan di ruang rapat Gubernur Sulsel, Senin (14/06/21). 

 

UNIBOS TERIMA PENGHARGAAN BP2MI 

Makassar : Universitas Bosowa kembali unjuk prestasi. Kali ini penghargaan Rektor Unibos yang 
diwakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bosowa memperoleh Penghargaan 
Nasional atas Penyiapan SDM Calon Pekerja ke luar negeri dari Kepala BP2MI. 

Penghargaan ini diterima dalam Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18/2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bersama PLT Gubernur dan Seluruh Bupati/walikota Se-
provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan dilakukan di ruang rapat Gubernur Sulsel, Senin (14/06/21). 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Provinsi Abdul Hayat Gani. Peserta terdiri dari Bupati/Walikota 
Se-Sulawesi Selatan, Forkopimda serta Lembaga Pendidikan, Universitas, dan Sekolah Tinggi. 

Acara dihadiri oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Binapenta Kemnaker, Komisi 
IX DPRRI. 

Dekan FEB Unibos usai menerima piagam penghargaan menuturkan" kami sangat bersyukur dan 
bangga atas penghargaan yang telah diberikan oleh BP2MI karena yg mendapat penghargaan 
ini hanya 6 perguruan tinggi di provinsi Sulsel yg mendapatkan kehormatan ini" jelas Dekan FEB, 
Arifuddin Mane. 

Selanjutnya, Rektor Unibos turut memberi tanggapan terkait penghargaan ini. 
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"Penghargaan ini diberikan karena Unibos punya kemampuan untuk mengimplementasikan, 
mensosialisasikan dan mendukung program kerja terkait tenaga kerja. Unibos banyak 
berhubungan dengan perusahaan merekrut calon tenaga kerja dan juga aktif melakukan 
pelatihan terkait softskill maupun hard skill juga selalu mengirimkan mahasiswa magang ke 
perusahaan untuk melatih mereka menjadi profesional. 

Oleh karena itu Unibos dilihat proaktif dalam dunia kerja dan mampu untuk membantu 
pemerintah. Ini juga perwujudan visi misi kami adalah mencetak interpreneur yang berwawasan 
global", ungkap Prof. Saleh Pallu. 

 

 

 

  



 

74 

 

Judul Hadapi Revolusi Industri 4.0, SDM Indonesia Perlu Dipersiapkan Sejak 
Dini 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Transformasi Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/455528/15/hadapi-revolusi-
industri-40-sdm-indonesia-perlu-dipersiapkan-sejak-dini-1623675982 

Jurnalis Sazili mustofa 

Tanggal 2021-06-14 20:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Apa yang membuat kita bisa dicari 
oleh pekerjaan itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan people manajemen. Human 
touch 

positive - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Kita dukung bersama bagaimana 
digital native yang dikatakan sebagai generasi yang paling dekat dengan digital transformation 
ini bisa mampu memiliki tim. Pastikan bagaimana setiap organisasi maupun perusahaan kita 
sudah siap mendukung transformasi digital 

negative - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Kalau kerajaan, artinya semua orang 
menyelamatkan dirinya, tidak mampu mendukung transformasi digital ini. Jadi percuma. Jadi 
aset terbesarnya adalah analog atau manusia itu sendiri 

positive - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Karena dalam proses digitalisasi, 
person yang ada di dalamnya yang mampu membantu kontribusi, serta bagaimana dalam sektor 
kerja kita mampu beradaptasi 

neutral - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Artinya, kita yang harus upgrade 
kemampuan diri kita untuk mampu agile and inovate mengahadapi apa pun disrupsi ke depan. 
Aset terbesarnya dari perusahaan itu bukannya teknologi saja. Tapi culture yang dibangun. 
People yang ada di dalamnya 

positive - Widyaningrum (Psikolog & CEO APDC Indonesia) Ayo kita sama-sama dukung program 
apa pun di setiap sektor industri anda hari ini, di lingkungan terkecil kita dimulai dari keluarga, 
menguatkan mental secara softskill maupun hardskill 
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Ringkasan 

Secanggih apa pun teknologi, jika seseorang bekerja seperti halnya tombol enter dipencet, lantas 
apa bedanya manusia dengan mesin? Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Analisa 
Widyaningrum, Psikolog & CEO APDC Indonesia dalam Seminar dan Launching kagamakarir.id 
PP Kagama-UGM. Acara peluncuran dan seminar tersebut dihadiri oleh Budi Karya Sumadi 
(Menteri Perhubungan RI); Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan RI) sebagai Keynote 
Speaker; dan narasumber yakni Anwar Sanusi (Wakil Ketua Umum II/ Sekjen Kemnaker RI); dan 
Ratri Sryantoro Wakeling (Wakil Dirut PT Hotel Sahid Jaya Tbk/ Anggota DPN Digital Ekonomi 
APINDO). 

 

HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0, SDM INDONESIA PERLU DIPERSIAPKAN SEJAK 
DINI 

JAKARTA - Secanggih apa pun teknologi, jika seseorang bekerja seperti halnya tombol enter 
dipencet, lantas apa bedanya manusia dengan mesin? Pertanyaan tersebut disampaikan oleh 
Analisa Widyaningrum, Psikolog & CEO APDC Indonesia dalam Seminar dan Launching 
kagamakarir.id PP Kagama-UGM. 

"Apa yang membuat kita bisa dicari oleh pekerjaan itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi 
dengan people manajemen. Human touch," jelasnya. 

"Kita dukung bersama bagaimana digital native yang dikatakan sebagai generasi yang paling 
dekat dengan digital transformation ini bisa mampu memiliki tim. Pastikan bagaimana setiap 
organisasi maupun perusahaan kita sudah siap mendukung transformasi digital," ucapnya. 

Pasalnya kata Analisa, betapa pun teknologi itu keren, kalau orang dan kulturnya tidak siap, 
akhirnya yang muncul adalah budaya kerajaan. Perusahaan tersebut bukan lagi menjadi sebuah 
universitas yang selalu bertumbuh. 

"Kalau kerajaan, artinya semua orang menyelamatkan dirinya, tidak mampu mendukung 
transformasi digital ini. Jadi percuma. Jadi aset terbesarnya adalah analog atau manusia itu 
sendiri," jelasnya. 

"Karena dalam proses digitalisasi, person yang ada di dalamnya yang mampu membantu 
kontribusi, serta bagaimana dalam sektor kerja kita mampu beradaptasi," tambahnya. 

Selain itu, Analisa menilai pentingnya mindset seseorang untuk terus bisa berevolusi menghadapi 
Revolusi Industri 4.0. Karena, betapa pun teknologi tiu canggih, mindset yang dibutuhkan adalah 
bagaimana perusahaan menguatkan mental para pekerjanya. 

Mental yang dibangun adalah teknologi bukanlah untuk menggantikan peran manusia. Menurut 
Analisa, Human Touch akan membuat manusia terbantu oleh teknologi. 

"Artinya, kita yang harus upgrade kemampuan diri kita untuk mampu agile and inovate 
mengahadapi apa pun disrupsi ke depan. Aset terbesarnya dari perusahaan itu bukannya 
teknologi saja. Tapi culture yang dibangun. People yang ada di dalamnya," tegasnya. 

Analisa berujar, mental yang sehat bukan melulu tentang halusinasi, atau depresi yang sering 
kita dengar. Tetapi kondisi mental seseorang yang mampu secara sadar melakukan peran dan 
tugasnya sehingga mampu berkontribusi. 

"Kalau di dalam industri kita masih muncul kultur-kultur yang nggak sehat, tidak mendukung, 
bagaimana kita memiliki people yang mampu untuk bisa beradaptasi sama perubahan? Bisa agile 
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dengan cepat dan berinovasi? Jadi saya yakin, inilah saatnya kita menyiapkan diri kita," ungkap 
Analisa. 

"Ayo kita sama-sama dukung program apa pun di setiap sektor industri anda hari ini, di 
lingkungan terkecil kita dimulai dari keluarga, menguatkan mental secara softskill maupun 
hardskill," pungkasnya. 

Acara peluncuran dan seminar tersebut dihadiri oleh Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan 
RI); Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan RI) sebagai Keynote Speaker; dan narasumber yakni 
Anwar Sanusi (Wakil Ketua Umum II/ Sekjen Kemnaker RI); dan Ratri Sryantoro Wakeling (Wakil 
Dirut PT Hotel Sahid Jaya Tbk/ Anggota DPN Digital Ekonomi APINDO). 

(maf). 
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Judul Penyerahan Kartu Jamsostek (THL) Pemko Sibolga 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 

Halaman/URL https://rri.co.id/medan/daerah/1079006/penyerahan-kartu-jamsostek-
thl-pemko-sibolga 

Jurnalis Simar Suradi 

Tanggal 2021-06-14 19:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - H. Jamaluddin (Wali Kota Sibolga) Kita sedang rancang dan masuk mekanisme BP 
Jamsostek, dari yang selama ini menerima Rp 1 Juta menjadi Rp 42 juta pada Program 
Jamsostek, sehingga kehidupan mereka lebih layak pasca ditinggal oleh kepala keluarga. Saya 
minta agar Kepala Dinas Sosial melakukan kajian dan usulan, agar iuran Pekerja dapat 
ditampung pada APBD 2022 

neutral - Meralih Sukma (Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut) Terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wali Kota beserta jajarannya, atas dukungan 
Pemerintah Kota Sibolga, semoga kehadiran BPJS ketenagakerjaan mendapatkan kesejahteraan 
bagi pekerja dan keluarga dan dapat mendukung visi misi Pemerintah Kota Sibolga 

positive - Dr. Sanco Simanullang (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sibolga) Maksud dan tujuan 
sosialisasi Inpres agar seluruh lini dapat meningkatkan dan mendukung kepatuhan mengikuti 
Program Jamsostek ini. Terimakasih kepada jajaran Pemko Sibolga 

 

Ringkasan 

Sebanyak 2000 orang Tenaga Harian Lepas (THL) resmi menjadi peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Cabang Sibolga, terhitung bulan Mei 
2021 yang masuk pada 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 
Bertempat di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga Jumat 11 Juni 2021, akhir pekan lalu, 
Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan dan Wakil Walikota Pantas Maruba Lumban Tobing 
bersama dengan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut yang diwakili Asisten Deputi 
Direktur Bidang Teknologi Informasi Meralih Sukma. 
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PENYERAHAN KARTU JAMSOSTEK (THL) PEMKO SIBOLGA 

Sibolga: Sebanyak 2000 orang Tenaga Harian Lepas (THL) resmi menjadi peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Cabang Sibolga, 
terhitung bulan Mei 2021 yang masuk pada 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian. 

Bertempat di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga Jumat 11 Juni 2021, akhir pekan lalu, 
Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan dan Wakil Walikota Pantas Maruba Lumban Tobing 
bersama dengan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut yang diwakili Asisten Deputi 
Direktur Bidang Teknologi Informasi Meralih Sukma. 

Deputi Direktur yang didampingi Kepala BPJamsostek Padang Sidimpuan Muhammad Syahrul 
dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Dr. Sanco Simanullang secara resmi menyerahkan 
Kartu Kepesertaan secara simbolis terhadap 2000 orang tenaga harian lepas (THL) Pemko 
Sibolga. Demikian keterangan tertulis Jamsostek Sibolga, senin petang (14/06/2021). 

Walikota dalam sambutannya mengungkapkan, salah satu program strategis yang sedang 
dirancang adalah peningkatan santunan Jaminan Kematian khusunya bagi para Pekerja Rentan 
di seluruh Kota Sibolga. Selama ini dalam Perda telah diatur Santunan Kematian dari setiap 
penduduk mendapatkan 1 Juta per kematian. 

"Kita sedang rancang dan masuk mekanisme BP Jamsostek, dari yang selama ini menerima Rp 
1 Juta menjadi Rp 42 juta pada Program Jamsostek, sehingga kehidupan mereka lebih layak 
pasca ditinggal oleh kepala keluarga. Saya minta agar Kepala Dinas Sosial melakukan kajian dan 
usulan, agar iuran Pekerja dapat ditampung pada APBD 2022," ungkap Walikota Sementara itu 
untuk mengurangi kuota pembayaran iuran, khususnya bagi para Pemberi Kerja terutama 
pimpinan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja diwajibkan melindung seluruh 
karyawannya. 

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Meralih Sukma, menyatakan, "Terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wali Kota beserta jajarannya, atas dukungan 
Pemerintah Kota Sibolga, semoga kehadiran BPJS ketenagakerjaan mendapatkan kesejahteraan 
bagi pekerja dan keluarga dan dapat mendukung visi misi Pemerintah Kota Sibolga." Sementara 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Dr. Sanco Simanullang mengungkapkan selain penyerahan 
kartu dan penyerahan jaminan sosial, tujuan kegiatan adalah sebagai bagian dari implementasi 
Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
"Maksud dan tujuan sosialisasi Inpres agar seluruh lini dapat meningkatkan dan mendukung 
kepatuhan mengikuti Program Jamsostek ini. Terimakasih kepada jajaran Pemko Sibolga," 
tuturnya. Di akhir acara, Wali Kota memberikan Ulos kepada Deputi dan Kepala BPJS Cabang 
Padang Sidempuan M. Syahrul, sebagai tanda penghormatan, dan saling bertukar Plakat. 
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Judul Anwar Sanusi: Atase Ketenagakerjaan Wakil Kemnaker di Negara 
Penempatan 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Empat Peranan Utama Atase Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-atase-ketenagakerjaan-
wakil-kemnaker-di-negara-penempatan 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-14 19:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Namun sesungguhnya, atase/staf 
teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-
negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Siangapura, KJRI Hongkong, dan Jeddah 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan Atase/staf teknis dan Kepala 
Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di 
negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan 
diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. 
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ANWAR SANUSI: ATASE KETENAGAKERJAAN WAKIL KEMNAKER DI NEGARA 
PENEMPATAN 

JAKARTA - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan Atase/staf teknis 
dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah di negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, 
pengamatan, dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. 

Selama ini, kata dia, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. 

"Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil 
Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Anwar Sanusi dalam 
sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6). 

Eks Sekjen Kemendes itu mengungkapkan pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi jabatan tersebut, setelah 
menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. 

Pada proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf 
Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. 

Sebanyak 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, 
Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha, dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong, dan Jeddah, " kata Anwar Sanusi. 

Dia juga meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan empat 
peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin 
harmonis. 

Empat peranan utama yang mesti dilakanakan tersebut yakni memberi perlindungan kepada 
PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan 
stakeholders di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan, dan 
sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar Sanusi Sementara 
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker Helmiaty Basri menyebut kegiatan tersebut untuk 
memberikan pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada Calon Atase, Staff 
Teknis, dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan oleh para pemateri. 

Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing, " katanya dalam laporannya pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021. 

(jpnn). 
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Narasumber 

negative - Akhmad Zaini (Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker Kabupaten Situbondo,) 
Memang sejak ada Covid-19 ada penurunan yang cukup drastis dari pemohon Kartu Kuning 

neutral - Akhmad Zaini (Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker Kabupaten Situbondo,) Jika 
ditanya berapa besarannya untuk pemohon KK (Kartu Kuning) tahun 2021 kami mengkalkulasi 
tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 silam. Ini karena penyebabnya hampir sama yakni dipicu 
pandemi Covid-19 

positive - Akhmad Zaini (Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker Kabupaten Situbondo,) 
Keengganan para pencari kerja ini dibuktikan dengan jumlah pemohon KK sampai Juni 2021 ini 
hanya menyentuh 62 orang 

neutral - Akhmad Zaini (Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker Kabupaten Situbondo,) Saat 
masa kelulusan sekolah angka pencari kerja banyak datang kesini (Disnaker Kabupaten 
Situbondo). Itu rata-rata untuk mengurus Kartu Kuning itu 

 

Ringkasan 

Dampak hantaman pandemi Covid-19 tidak hanya menimpa satu sektor semata melainkan juga 
sektor vital yang lain menjadi melemah. Misalnya saja menimpa pada sektor ekonomi, ternyata 
pandemi Covid-19 juga meruntuhkan animo dan peminat para pencari kerja (pencaker) untuk 
memohon Kartu Kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo semakin 
menurun drastis. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, angka pemohon Kartu Kuning 
di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2020 lalu hanya tercatat 
sebanyak 147 orang. Angka ini berbanding terbalik seperti sebelum datangnya pandemi Covid-
19 yang mampu tembus diatas 200 pemohon. "Memang sejak ada Covid-19 ada penurunan yang 
cukup drastis dari pemohon Kartu Kuning," aku Akhmad Zaini, Kepala Bidang Penta Kerja pada 
Disnaker Kabupaten Situbondo, di ruang kerjanya, Senin (14/6). 



 

82 

 

PANDEMI COVID-19, PEMOHON KARTU KUNING DISNAKER SITUBONDO TURUN 
DRASTIS 

Dampak hantaman pandemi Covid-19 tidak hanya menimpa satu sektor semata melainkan juga 
sektor vital yang lain menjadi melemah. Misalnya saja menimpa pada sektor ekonomi, ternyata 
pandemi Covid-19 juga meruntuhkan animo dan peminat para pencari kerja (pencaker) untuk 
memohon Kartu Kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo semakin 
menurun drastis. 

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, angka pemohon Kartu Kuning di Kantor Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2020 lalu hanya tercatat sebanyak 147 
orang. Angka ini berbanding terbalik seperti sebelum datangnya pandemi Covid-19 yang mampu 
tembus diatas 200 pemohon. "Memang sejak ada Covid-19 ada penurunan yang cukup drastis 
dari pemohon Kartu Kuning," aku Akhmad Zaini, Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker 
Kabupaten Situbondo, di ruang kerjanya, Senin (14/6). 

Masih kata Akhmad Zaini, khusus pemohon Kartu Kuning sejak bulan Januari hingga bulan Juni 
2021, hanya tercatat sebanyak 62 orang. Diprediksi oleh Akhmad Zaini, angka sebesar pemohon 
tahun 2021 ini tidak berbeda jauh dengan pengajuan Kartu Kuning semasa tahun 2020 yang 
lalu. 

"Jika ditanya berapa besarannya untuk pemohon KK (Kartu Kuning) tahun 2021 kami 
mengkalkulasi tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 silam. Ini karena penyebabnya hampir 
sama yakni dipicu pandemi Covid-19," jelas mantan Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas 
Pariwisata Kabupaten Situbondo itu. 

Akhmad Zaini kembali menerangkan, ada banyak penyebab lain dari penurunan angka 
pengajuan Kartu Kuning dimasa mendatang. Pemicunya, tutur Akhmad Zaini, para pencari kerja 
enggan mengurus KK karena menghindari terjadinya kerumunan. 

Selain itu, banyak perusahaan yang belum membuka lowongan kerja karena masih terjerembab 
oleh masa pandemi Covid-19. "Keengganan para pencari kerja ini dibuktikan dengan jumlah 
pemohon KK sampai Juni 2021 ini hanya menyentuh 62 orang," jelas Akhmad Zaini. 

Mantan Kasi Sosial Kantor Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo itu menjelaskan, musim 
meningkatnya angka pemohon KK di Kantor Disnaker Kabupaten Situbondo biasanya terjadi saat 
memasuki masa kelulusan sekolah (SMA/SMK). Itu terjadi, tutur Akhmad aini, untuk persiapan 
persyaratan mencari kerja. "Saat masa kelulusan sekolah angka pencari kerja banyak datang 
kesini (Disnaker Kabupaten Situbondo). Itu rata-rata untuk mengurus Kartu Kuning itu," pungkas 
Zaini.[awi]. 
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Narasumber 

negative - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jateng) Untuk tenaga kerja di Kudus, terinfo bahwa perusahaan di Kudus untuk bagian 
administrasi bekerja dari rumah atau WFH. Kalau untuk yang bagian produksi ada jadwal 
shiftnya. Untuk perusahaan di padat karya seperti itu 

positive - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jateng) Tetapi kan ada juga mobilisasi dari pekerja. Nah itu kami harapkan prokes ketat. Harus 
ada kewaspadaan akan varian baru 

neutral - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jateng) Sementara belum ada. Oleh karenanya perusahaan harus me-manage sedemikian rupa. 
Alternatif lockdown belum ada, karena perusahaan sudah terikat dengan buyer dan produksi 
harus diselesaikan. Di situlah pekerja harus mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

Ringkasan 

Selama pandemi, tak sedikit karyawan yang mengikuti aturan untuk bekerja dari rumah atau 
Work From Home (WFH) dan giliran kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah ketat menerapkan pengawasan terhadap perusahaan padat karya, soal penerapan 
protokol kesehatan. Diketahui total hingga saat ini, sebanyak 8.471 perusahaan telah dipantau, 
agar memaksimalkan WFH dan giliran kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Jateng Sakina Rosellasari mengatakan, penerapan WFH dan giliran kerja 
dimaksudkan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19. 
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MAKSIMALKAN WFH, PEMPROV JATENG PANTAU PROKES PERUSAHAAN PADAT 
KARYA DI ZONA MERAH 

Jakarta Selama pandemi, tak sedikit karyawan yang mengikuti aturan untuk bekerja dari rumah 
atau Work From Home (WFH) dan giliran kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah ketat menerapkan pengawasan terhadap perusahaan padat karya, soal 
penerapan protokol kesehatan. 

Diketahui total hingga saat ini, sebanyak 8.471 perusahaan telah dipantau, agar memaksimalkan 
WFH dan giliran kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng 
Sakina Rosellasari mengatakan, penerapan WFH dan giliran kerja dimaksudkan untuk 
mengurangi risiko penularan Covid-19. 

Di zona risiko tinggi penularan Covid-19, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemda setempat. 
Selain itu hal yang perlu diketahui bahwa saat ini klaster keluarga masih menjadi risiko penularan 
tertinggi, dengan 62,6%. Sementara klaster perusahaan sebanyak 8% dan klaster perkantoran 
2%, dari total kasus. 

"Untuk tenaga kerja di Kudus, terinfo bahwa perusahaan di Kudus untuk bagian administrasi 
bekerja dari rumah atau WFH. Kalau untuk yang bagian produksi ada jadwal shiftnya. Untuk 
perusahaan di padat karya seperti itu," jelas Sakina seusai mengikuti rapat penanggulangan 
Covid-19 di Kantor Gubernur Lantai 2, Senin (14/6) sore. 

Sakina menuturkan, dari 8.471 perusahaan yang dicek rerata sudah menerapkan protokol 
kesehatan sesuai arahan. Khusus di Kudus, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, telah 
melakukan pemantauan terhadap 777 perusahaan. 

Namun demikian, Sakina tidak menampik kenyataan adanya kemungkinan transmisi dari luar 
perusahaan. Oleh karenanya, kewaspadaan harus ditingkatkan oleh pihak manajemen. 

"Tetapi kan ada juga mobilisasi dari pekerja. Nah itu kami harapkan prokes ketat. Harus ada 
kewaspadaan akan varian baru," imbuhnya. 

Sakina menyebut, hingga saat ini belum ada opsi untuk melakukan lockdown terhadap 
perusahaan. Ini karena, kebanyakan perusahaan kini dalam tahap produksi. 

"Sementara belum ada. Oleh karenanya perusahaan harus memanage sedemikian rupa. 
Alternatif lockdown belum ada, karena perusahaan sudah terikat dengan buyer dan produksi 
harus diselesaikan. Di situlah pekerja harus mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja," 
ujar Sakina. 

(*). 
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Ringkasan 

Kisruh tunjangan hari raya (THR) yang melanda PT Haleyora Power ternyata sudah diperiksa 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Dalam dokumen pemeriksaan disimpulkan, 
pemasok tenaga alih daya PLN tersebut tidak melanggar aturan. Dokumen tanggal 18 Mei 2021 
yang ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Asep Cucu 
menunjukkan kesimpulan itu. 

 

SOAL KISRUH THR PT HALEYORA POWER, DISNAKERTRANS JABAR BERI 
TANGGAPAN BEGINI 

Kisruh tunjangan hari raya (THR) yang melanda PT Haleyora Power ternyata sudah diperiksa 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. 

Dalam dokumen pemeriksaan disimpulkan, pemasok tenaga alih daya PLN tersebut tidak 
melanggar aturan. 

Dokumen tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah IV Bandung Asep Cucu menunjukkan kesimpulan itu. 

Dihubungi pada Jumat (11/6/2021), Asep hanya menanyakan sumber yang memberikan 
dokumen tersebut. Ia tidak menyangkal isi dokumen. 

"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," demikian tertulis di dokumen hasil 
pemeriksaan itu. 

Pakar hukum perburuhan Bambang Supriyanto mengatakan, hasil pemeriksaan itu menunjukkan 
PT Haleyora Power sudah memenuhi kewajiban. 
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Pemeriksaan itu sudah memenuhi ketentuan soal ketenagakerjaan di Indonesia. 

"Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, 
kewajiban perusahaan membayarkan THR keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai 
dengan ketentuan," kata dia. 

Ia menyebut, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja yang menunjukkan ada pelanggaran atau 
tidak. 

"Pemeriksaan yang dilakukan Dinas sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR," 
katanya. 

Sebelumnya, perwakilan pekerja Haleyora mengadu ke sejumlah federasi serikat pekerja soal 
THR. Pada 2021, THR dinilai lebih kecil dibandingkan 2020. 

Booking Cewek Cantik Lewat Aplikasi MiChat, Tak Disangka, yang Datang Malah Waria Ganas 
Pekerja menolak penjelasan manajemen soal besaran THR 2021. Sebab, pekerja merasa sudah 
menyelesaikan kewajiban. 

(dkk/jpnn). 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala 
ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, 
atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah 
di negara-negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Singapura, KJRI Hongkong dan Jeddah 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang 
ketenagakerjaan menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan 
negara penempatan tetap terjalin harmonis Empat peranan utama tersebut yakni, memberi 
perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun 
hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang 
ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

 

4 STRATEGI KEMENAKER JAGA HUBUNGAN BILATERAL DI TEMPAT PEKERJA 
MIGRAN BEKERJA 

JAKARTA, - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis 
Kepala Bidang ketenagakerjaan menjalankan empat peranan strategis agar hubungan 
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pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis Empat peranan utama tersebut 
yakni, memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, 
membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan 
bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara 
penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis, " ujar Anwar Sanusi melalui 
siaran pers Senin (14/6/2021). 

Menurut Anwar, Atase/staf teknis dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu 
Menteri Ketenagakerjaan di negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, 
fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka 
bertugas. 

"Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan 
merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, " ungkap Anwar. 

Anwar mengatakan, pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi Atase/Staf Teknis ketenagakerjaan dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian 
Luar Negeri. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 
orang Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. 

Dari 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi 
Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Singapura, KJRI Hongkong dan Jeddah, " jelas dia. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
peresmian Pusdiklat sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada 
umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan ( Pusdiklat ) 
Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6/2021). Menaker 
Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang 
sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 

 

RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI, MENAKER HARAP KOMPETENSI PEKERJA SEMAKIN 
BERKUALITAS 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan ( Pusdiklat ) Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin 
(14/6/2021). 
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Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 

Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi peresmian Pusdiklat sebagai wujud komitmen 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi 
kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata Menaker. 

Menurutnya, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan ( upgrade ) 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai potensi 
kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 

Sebelumnya, Kemnaker juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah 
kepada serikat pekerja melalui program BLK Komunitas. 

Memang serikat pekerja dijadikan sebagai sasaran program ini karena serikat pekerja merupakan 
komunitas yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said 
Iqbal, mengatakan apresiasinya kepada Pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan 
kawan-kawan buruh. 

Said bilang, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," pungkasnya. 
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BERITA FOTO - KOMPETISI FUTSAL TRIPARTIT 2021 

caption : Menteri Ketenagakerjaan Ida. 
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Ringkasan 

Wali Kota Malang Sutiaji angkat bicara usai terjadi perbedaan temuan hasil investigasi dalam 
proses penanganan kasus kaburnya. Pada prinsipnya, orang nomor satu di Kota Malang ini 
berkomitmen untuk menutup izin operasional PJTKI ini jika memang terbukti ada pelanggaran. 

 

BEDA HASIL INVESTIGASI KASUS KABURNYA 5 CALON TKW, INI KATA WALI KOTA 
MALANG 

Wali Kota Malang Sutiaji angkat bicara usai terjadi perbedaan temuan hasil investigasi dalam 
proses penanganan kasus kaburnya. 

Pada prinsipnya, orang nomor satu di Kota Malang ini berkomitmen untuk menutup izin 
operasional PJTKI ini jika memang terbukti ada pelanggaran. 

Sebelumnya, Sutiaji bersama Disnaker-PMPTSP meninjau langsung kebenaran kasus ini pada 
Sabtu (12/6/2021) kemarin. Kedatangan Sutiaji saat itu datang untuk mengkonfirmasi aspek 
legal formal perizinan PJTKI tersebut. 

''Saya disana waktu itu klarifikasi soal perizinannya, SOP, manajemen, fasilitas hingga objeknya 
yakni calon PMI. Terlepas dari ada beda temuan dengan tim penyidik, itu kan urusan lain,'' kata 
dia pada awal media, Senin (14/6/2021). 

Hasilnya, kata Sutiaji, dalam aspek formalnya, baik secara legal PT, BPK, BLK dan P3MI sudah 
berizin. Sutiaji juga memeriksa sejumlah dokumen perjanjian antara calon PMI dan PT, termasuk 
sistem potong gaji kedua belah pihak. 

''Saya periksa dokumen perjanjiannya, ada sistem potongan sebanyak 20 persen selama 6 bulan 
ketika PMI sudah di luar negeri. Saya termasuk tanya orangnya (PMI) langsung,'' jelasnya. 
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''Dari hasil tinjauan itulah yang saya sampaikan ke media aspek formalnya, yang dikatakan 
manajemen, apa yang dikatakan calon PMI disana. Saya tidak menginterpretasikan ke yang lain,'' 
imbuhnya. 

Bukan tidak mungkin, lanjut dia lagi, bahwa apa yang disampaikan manajemen waktu itu hanya 
sebatas pencitraan saja. ''Bisa jadi apa yang dilaporkan selama ini hanya baik-baiknya saja. Jika 
memang ada indikasi kebohongan publik, lalu terbukti ada pidana, pasti kita akan tutup,'' 
tegasnya. 

Jadi, dia mengamini ada ketidaksamaan versi antara hasil investigasinya dengan hasil investigasi 
tim penyidik. Proses penanganan kasus pidana, letaknya ada di kepolisian, bukan dari Pemda. 

''Apa benar dia terindikasi melakukan tindak pidana perdagangan manusia atau tidak. Jelas, 
kalau nanti sudah ikrah, pasti akan kita tutup. Kita cabut ijinnya,'' tegasnya. 

Dalam kaitan dengan kasus ini, Sutiaji bilang kalau proses investigasinya sudah ditangani banyak 
pihak. Selain polisi, ada juga investigasi dari Disnaker Provinsi. ''Hasilnya ya gak mungkin saya 
tanya, kan investigasi,'' katanya. 

Terlepas dari hal itu, Sutiaji berharap kasus ini tidak menjadi stigma buruk bagi PJTKI-PJTKI 
lainnya. Keberadaan PJTKI juga penting dalam kerjasama meningkatkan kualitas para pekerja. 

''Jangan karena kasus ini, citra PJTKI lain ikut dicap jelek. Karena PJTKI ini kan sifatnya ada 
baiknya,'' tuturnya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama ini, atase/staf teknis dan kepala 
ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, 
atase/staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di 
negara-negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang kepala bidang tenaga kerja 
ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, 
KJRI Hong Kong dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para atase/staf teknis dan kepala bidang ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta atase/staf teknis kepala bidang 
ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan PMI atau TKI tetap terjalin harmonis. 
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ATASE KETENAGAKERJAAN DIMINTA JAGA HUBUNGAN DENGAN NEGARA TUJUAN 
TKI 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta atase/staf teknis kepala bidang 
ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan PMI atau TKI tetap terjalin harmonis. 

Empat peranan utama yang mesti dilaksanakan tersebut yakni memberi perlindungan kepada 
PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan 
stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan 
sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar dalam keterangan 
tertulis, Senin (14/6/2021). 

Saat memberikan pembekalan bagi calon atase, staf teknis dan kepala bidang ketenagakerjaan 
di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Anwar mengatakan atase/staf teknis dan kepala bidang 
ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di negara 
yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di 
bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. 

"Selama ini, atase/staf teknis dan kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan 
merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Anwar. 

Anwar mengungkapkan pembekalan atase/staf teknis ketenagakerjaan dan kepala bidang 
ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi atase/staf teknis ketenagakerjaan dan 
kepala bidang ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian 
Luar Negeri. 

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar, didapatkan 12 orang atase/staf teknis 
ketenagakerjaan dan kepala bidang ketenagakerjaan. Dari 12 orang tersebut terbagi delapan 
orang atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri 
Begawan, Amman, Kuwait City, Doha, dan Seoul. 

"Satu orang kepala bidang tenaga kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis 
ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hong Kong dan Jeddah, " kata Anwar. 

Sementara Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Helmiaty Basri dalam laporannya 
mengatakan pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021 ini merupakan kegiatan 
pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada calon atase, staf teknis dan 
kepala bidang ketenagakerjaan oleh para pemateri. Materi yang akan disampaikan cukup 
beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para atase/staf teknis dan kepala bidang ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing," katanya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama ini, atase/staf teknis dan kepala 
ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, 
atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah 
di negara-negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Singapura, KJRI Hongkong dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase bidang Ketenagakerjaan 
harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan tetap terjalin harmonis. Empat peranan utama yang mesti dilaksanakan tersebut, 
yakni memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, 
membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan 
bidang-bidang ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 
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ATASE KETENAGAKERJAAN DIMINTA JALANKAN EMPAT PERAN STRATEGIS 

INFO NASIONAL- Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase bidang 
Ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis. 

Empat peranan utama yang mesti dilaksanakan tersebut, yakni memberi perlindungan kepada 
PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan 
stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan 
sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar dalam sambutannya 
saat memberikan pembekalan bagi Calon Atase, Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. 

Menurut Anwar, perwakilan Indonesia tersebut memiliki tugas membantu Menteri 
Ketenagakerjaan di negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerjasama, fasilitasi, 
pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas. 

"Selama ini, atase/staf teknis dan kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan 
merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Anwar Sanusi. 

Anwar menambahkan, pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian seleksi setelah menerima pembekalan sebelumnya 
oleh Kementerian Luar Negeri. 

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar, didapatkan 12 orang Atase/Staf Teknis 
Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. Mereka terbagi delapan orang Atase 
ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, 
Kuwait City, Doha, dan Seoul."Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI 
Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Singapura, KJRI Hongkong dan 
Jeddah," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Helmiaty Basri dalam laporannya 
mengatakan pembekalan pada 14-16 Juni 2021 ini merupakan kegiatan pengetahuan dan 
pembekalan teknis yang akan diberikan kepada Calon Atase, Staf Teknis dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan oleh para pemateri. Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang 
mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing," kata Helmiaty.(. 
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Ringkasan 

Sahir Cahyoni (28 tahun), mantan pabrik beras ini kini kerja serabutan demi mencari pemasukan 
untuk menghidupi istri dan anaknya. Hal itu terjadi setelah kena PHK sepihak dan tidak diberi 
pesangon oleh PT Belitang Panen Raya (BPR), salah satu produsen merek beras di daerah 
lumbung padi Kabupaten OKU Timur,. 

 

NESTAPA BURUH PABRIK BERAS DI LUMBUNG PADI SUMSEL: KENA PHK TANPA 
PESANGON 

Sahir Cahyoni (28 tahun), mantan pabrik beras ini kini kerja serabutan demi mencari pemasukan 
untuk menghidupi istri dan anaknya. Hal itu terjadi setelah kena PHK sepihak dan tidak diberi 
pesangon oleh PT Belitang Panen Raya (BPR), salah satu produsen merek beras di daerah 
lumbung padi Kabupaten OKU Timur,. 

Sahir merupakan satu dari puluhan buruh produsen produk bermerek 'Beras Raja' yang di PHK. 
Ia juga tidak mendapatkan pesangon, justru sempat diancam dipolisikan oleh perusahaan 
tersebut atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. 

"Masalah ini berawal dari aksi demo menuntut upah layak yang pernah kami lakukan bersama 
serikat pekerja tahun lalu," kata Sahir, Senin (14/6). 

Singkat cerita, kata Sahir, setelah aksi itu ia bersama 8 rekan kerjanya yang bertugas di bagian 
operator pengeringan padi diminta ganti rugi oleh perusahaan. Mereka dianggap telah merusak 
padi hingga perusahaan mengalami kerugian hingga sekitar Rp 13 miliar. 

"Saya kaget, apalagi saat mendengar nominal uang yang disebutkan. Jangan punya (uang), lihat 
jumlah sebanyak itu pun saya tidak pernah," katanya. 
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Sahir yang sudah bekerja sejak tahun 2014 itu pun menyebut apa yang mereka kerjakan 
sepenuhnya atas perintah atasan. Alasan itu pula yang akhirnya ia sampaikan saat dilaporkan 
perusahaannya ke polisi. 

"Saya yakin tidak bersalah. tidak sampai masuk penjara," katanya. 

Atas alasan itu pula ia lalu diberhentikan secara sepihak. Tanpa ada surat pemberhentian atau 
pun komunikasi dari pihak manajemen. Apalagi soal pesangon. 

"Pas saya mau masuk ke pabrik, tiba-tiba dipanggil. Dia yang bilang kalau saya sudah 
diberhentikan dan tidak boleh lagi kerja," katanya. 

Hal itu pula yang membuat Sahir bersama rekan senasipnya memperjuangkan hak-hak mereka 
ke perusahaan. Masalah ini pun sudah pernah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat tapi 
tak kunjung ada titik terang. 

"Anak saya sekarang usia 2 tahun. Jadi setelah dipecat saya kerja serabutan. Kalau tidak begitu 
bagaimana mau beli susu untuk anak," katanya. 

Permasalahan yang terjadi di PT Belitang Panen Raya itu pun ternyata menjadi perhatian Didi 
Apriadi bersama tim advokasi dari kantor hukum Zulfikar. Didi mengatakan apa yang dialami 
oleh Sahir merupakan satu dari sejumlah masalah yang telah dilakukan manajemen perusahaan 
beras itu. 

"Total sampai saat ini sudah ada 22 pekerja yang kena PHK secara sepihak oleh perusahaan itu," 
katanya. 

Mereka diberhentikan tanpa ada surat, pesangon, maupun hak-hak yang semestinya harus 
dipenuhi perusahaan. Menurut Didi, setidaknya ada beberapa poin tuntutan dari 107 pekerja PT 
BPR yang telah memberikan kuasanya kepada tim advokasi. 

Di antaranya; selisih bayar upah yang mereka terima sesuai dengan UMK termasuk uang lembur, 
perusahaan dianggap melarang pekerja untuk berserikat (union busting), jaminan sosial 
kesehatan dan ketenagakerjaan, serta terkait pesangon bagi pekerja yang mereka PHK. 

"Pelanggaran-pelanggaran ini sebelumnya sudah dimediasi oleh Disnaker dan ada rekomendasi 
yang dikeluarkan. Tapi ternyata tidak dijalankan oleh perusahaan," katanya. 

Selain itu, beberapa pekerja yang lain juga dipaksa untuk mengundurkan dari dari serikat pekerja 
yang mereka bentuk. Kalau tidak, mereka juga akan diberhentikan. 

"Kami juga telah melaporkan beberapa pelanggaran ini ke Mapolda Sumsel," katanya. 

Menurutnya, selama ini pekerja juga tidak memiliki status yang jelas di perusahaan meski sudah 
beberapa tahun kerja. Selain itu, mereka yang di PHK juga merupakan warga asli OKU Timur 
yang dikenal sebagai lumbung pagan di Sumsel. 

"Maka dari itu kita harapkan agar dari Disnaker dan Polda Sumsel dapat segera memproses kasus 
ini," katanya. 

Sementara itu, PT BPR melalui kuasa hukumnya, Titis Rachmawati, mengatakan tuntutan para 
pekerja itu merupakan hal yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta karena 
perusahaan telah sesuai dengan aturah hak dalam pengupahan buruh. 

"Juga larangan-larangan terhadap hak-hak buruh. Perusahaan tidak pernah melakukan hal 
tersebut," katanya. 
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Kasus kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BLK-LN) PT Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang sudah masuk tahap penyidikan polisi. 
Sejumlah pelanggaran pun sudah ditemukan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdhani Sabtu (14/6/2021). Benny pun ingin agar BLK tersebut 
segera ditutup dan dicabut izinnya meskipun saat ini masih didalami oleh pihak polisi. 

 

BP2MI MALANG MAJU-MUNDUR, SEBUT ADA PELANGGARAN TAPI RAGU CABUT 
IZIN BLK PT CKS 

SuaraMalang.id - Kasus kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Balai Latihan 
Kerja Luar Negeri (BLK-LN) PT Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang sudah masuk tahap 
penyidikan polisi. 

Sejumlah pelanggaran pun sudah ditemukan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdhani Sabtu (14/6/2021). Benny pun ingin agar BLK tersebut 
segera ditutup dan dicabut izinnya meskipun saat ini masih didalami oleh pihak polisi. 

"Jadi sanksi (penutupan) tidak harus menunggu proses hukum, tapi sejak sekarang karena ada 
temuan beberapa hal. Apa yang menyebabkan lima orang melarikan diri dan nekat terjun 15 
meter. Itu tentu menjadi ranah lain, dan pihak kepolisian," kata Benny di Mapolresta Malang 
Kota. 

Meskipun begitu, Koordinator BP2MI Malang, M. Kholid Habibi belum bisa mencabut izin dari PT 
CKS. Dia sebenarnya mengakui memang ada temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh 
PT CKS. Namun, Habibi belum bisa memutuskan untuk merekomendasi penarikan izin operasi 
PT CKS. 

"Kalau itu belum bisa saya katakan. Karena saya bukan tim yang turun langsung ke lapangan 
waktu itu," kata dia menegaskan. 
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Padahal, dari berbagai sumber yang diterima Suaramalang.id, dugaan pelanggaran di PT CKS itu 
sudah tiga kali ditemukan. 

Mulai dari penyekapan hingga kekerasan secara verbal sudah pernah terjadi terhadap calon PMI 
di BLK yang terletak di Jalan Rajasa Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 
itu sejak tahun 2018 lalu. 

Habibi pun mengakui kasus kaburnya lima calon PMI pada 2021 ini bisa saja sebagai pembuka 
untuk menarik izin operasional PT CKS. 

"Kasus ini sebagai dasar. Pak Benny sudah menyampaikan kemarin. Kami akan tunggu instruksi 
dari pusat," kata dia menegaskan. 

Menurut Habibi, selama ini anggotanya sudah pernah melakukan kunjungan ke PT CKS. Namun 
kunjungan tersebut menunjukan bahwa pelatihan di PT CKS berjalan secara normal. "Tentu kami 
pernah ke sana. Seolah-olah baik saja," kata dia. 

Atas dasar temuan anggota BP2MI Malang dahulu itu hasilnya bertolak belakang dengan hasil 
sidak BP2MI pusat. Namun Habibi masih belum berani menyatakan bahwa apa yang diucapkan 
pihak PT CKS merupakan suatu kebohongan. 

"Itu sudah ditangani BP2MI pusat. Kami akan dilibatkan BP2M (pusat)," kata dia menegaskan. 

Sementara itu, kondisi terkini tiga dari lima calon PMI wanita yang kabur masih dirawat di RS 
Wava Husada paska terluka karena terjatuh saat kabur dari lantai empat bangunan PT CKS. 

Sementara dua sisanya masih ditempatkan di tempat yang aman. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Namun sesungguhnya, atase/staf 
teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-
negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Siangapura, KJRI Hongkong, dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang 
ketenagakerjaan untuk menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis. Empat peranan utama yang mesti 
dilakanakan tersebut yakni memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam 
penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan stakeholders di negara penempatan, 
dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan, dan sekaligus mencari peluang pasar kerja 
di negara penempatan. 
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KEMNAKER BEBERKAN EMPAT PERAN UTAMA ATASE KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala 
Bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis. 

Empat peranan utama yang mesti dilakanakan tersebut yakni memberi perlindungan kepada 
PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan 
stakeholders di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan, dan 
sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar Sanusi dalam 
sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Menurut Anwar Sanusi, Atase/staf teknis dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas 
membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di negara yang diwakilinya untuk melakukan 
promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan 
negara tempat mereka bertugas. 

Selama ini, kata dia, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. 

"Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil 
Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, " kata Anwar Sanusi. 

Sekjen mengungkapkan pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi jabatan tersebut, setelah menerima 
pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. 

Pada proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf 
Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. 

Sebanyak 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, 
Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha, dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong, dan Jeddah, " kata Anwar Sanusi. 

Sementara Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker Helmiaty Basri menyebut kegiatan 
tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada 
Calon Atase, Staff Teknis, dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan oleh para pemateri. 

Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing, " katanya dalam laporannya pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021. 

(jpnn). 
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Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Malang 
menyatakan mereka bersama para pekerja migran dalam kasus lima calon TKW kabur dengan 
melompat dari ketinggian 15 meter di Balai Latihan Kerja PT Central Karya Semesta (PT CKS) di 
Kota Malang, Rabu malam, 9 Juni 2021. 

 

LIMA CALON TKW DI MALANG KABUR DARI BALAI LATIHAN KARENA TERTEKAN 

Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malang 
menyatakan mereka bersama para pekerja migran dalam kasus lima calon TKW kabur dengan 
melompat dari ketinggian 15 meter di Balai Latihan Kerja PT Central Karya Semesta (PT CKS) di 
Kota Malang, Rabu malam, 9 Juni 2021. 

"Kami pernah ke BLK PT CKS tetapi dalam penyelidikan. Kami juga menegaskan bersama para 
migran dan calon pekerja migran. Kami juga sudah bertemu dengan para korban," kata 
Koordinator UPT BP2MI Malang M Kholid Habibi, Senin, 14 Juni 2021. 

Habibi mengatakan, dalam kasus lima calon TKW ini memang tidak ada kekerasan oleh BLK PT 
CKS kepada mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kasus kekerasan ke calon TKW 
lainnya. Kelima calon TKW yang melompat dari ketinggian 15 meter melarikan diri karena 
tertekan. 

"Menurut keterangan korban, selama pelatihan tidak ada kekerasan fisik. Lebih kepada tertekan 
dan merasa jenuh selama pelatihan. Rata-rata masa tunggu mereka di BLK PT CKS antara tiga-
empat bulan," ujar Habibi. 

Salah satu hal yang membuat korban merasa tertekan selama pelatihan adalah jam belajar yang 
cukup melelahkan bagi mereka. Kemudian penggunaan handphone dibatasi, padahal alat 
komunikasi ini satu-satunya yang mereka miliki untuk berhubungan dengan keluarga. 
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Kini ada tim khusus semacam satgas yang diturunkan untuk mengusut kasus itu, sekalian 
menjadi pintu masuk untuk melakukan penindakan, termasuk mencabut izin dan menutup 
kegiatan operasional BLK PT CKS. 

Lima calon pekerja migran itu kabur dengan menjebol teralis di lantai 4, kemudian turun dengan 
bermodalkan tali yang dibuat dari potongan selimut. 

Di tengah upaya kabur itu, mereka terjatuh. Tiga orang luka-luka, dan dua orang lainnya berhasil 
melarikan diri. Tiga orang luka-luka langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk dirawat, 
sedangkan dua orang lainnya dikabarkan kabur. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Bogor pada Senin (14/6/2021). "Kami selaku 
pemerintah, sangat mengapresiasi peresmian Pusdiklat sebagai wujud komitmen FSPMI dalam 
meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada 
umumnya," ucap Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin. 

 

TINGKATKAN KUALITAS SDM, KEMENAKER BERSAMA KSPI RESMIKAN PUSDIKLAT 
FSPMI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Bogor pada Senin (14/6/2021). 

"Kami selaku pemerintah, sangat mengapresiasi peresmian Pusdiklat sebagai wujud komitmen 
FSPMI dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan 
masyarakat pada umumnya," ucap Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com, Senin. 

Menurut Ida, sumber daya manusia ( SDM ) merupakan hal yang vital dalam sebuah organisasi 
dan harus mendapat perhatian secara khusus. 

Ia melanjutkan, kegiatan pengembangan SDM seperti kesempatan belajar, pembuatan program 
training, serta evaluasi program-program, harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 
SDM dalam suatu organisasi. 

Ia optimistis, Pusdiklat akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan setiap individu. 
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Dengan demikian, setiap individu dapat mencapai potensi kerja yang maksimal dan memberikan 
kontribusi positif pada perekonomian nasional. 

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga sudah 
membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kepada serikat pekerja atau serikat 
buruh (SPSB), melalui program BLK Komunitas. 

Menaker Ida mengatakan, SPSB dijadikan sebagai sasaran program BLK Komunitas lantaran 
SPSB merupakan komunitas yang secara langsung lekat dengan tugas, fungsi, dan peran 
Kemenaker. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Said Iqbal mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah yang 
selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 

Menurut Said, upaya pengembangan pusdiklat perlu kontribusi dari pemerintah, agar kualitas 
SDM di kalangan SPSB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," kata Said. 
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Genap satu tahun sudah kita menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat Indonesia pun tidak 
berhenti berjuang supaya bisa bertahan hingga pandemi berakhir. Semangat ini perlu 
disebarluaskan supaya makin banyak orang yang bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu, 
detikcom mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyebarkan "Semangat Bangkit dari 
Corona". Harapannya, kampanye sosial ini menjadi pemantik semangat untuk setiap orang dari 
segala sektor yang terdampak Covid-19 agar terus percaya diri dan tetap bertahan menghadapi 
pandemi. 

 

BESOK! MENTERI-ARTIS SEBARKAN "SEMANGAT BANGKIT DARI CORONA" 

Jakarta, Genap satu tahun sudah kita menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat Indonesia pun 
tidak berhenti berjuang supaya bisa bertahan hingga pandemi berakhir. Semangat ini perlu 
disebarluaskan supaya makin banyak orang yang bangkit dari keterpurukan. 

Maka dari itu, detikcom mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyebarkan "Semangat 
Bangkit dari Corona". Harapannya, kampanye sosial ini menjadi pemantik semangat untuk setiap 
orang dari segala sektor yang terdampak Covid-19 agar terus percaya diri dan tetap bertahan 
menghadapi pandemi. 

Kalangan pejabat ikut meramaikan "Semangat Bangkit dari Corona". Ada Muhammad Lutfi 
(Menteri Perdagangan), Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan), Sandiaga Uno (Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Ganjar 
Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Bobby Nasution (Wali Kota Medan), Bima Arya (Wali Kota 
Bogor), Gibran Rakabuming (Wali Kota Surakarta), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), dan 
Jusuf Kalla (Ketua Umum PMI). 

Sejumlah publik figur pun turut berbagi pesan optimis dalam "Semangat Bangkit dari Corona". 
Mulai dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting (penyanyi), Rossa (penyanyi), Wendy 
(komedian), Petrus Mahendra (penyanyi), Reza Chandika (content creator), Ankatama (content 
creator), Indra Herlambang, Ramzi, dan Awwe (Stand Up Comedian). 
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Tak ketinggalan, tokoh-tokoh dari bidang pendidikan dan keagamaan juga turut berbagi pesan 
optimisnya menghadapi pandemi, mulai dari Prof. Jamal Wiwoho (Rektor Universitas Sebelas 
Maret), Prof. Mohammad Nasih (Rektor Universitas Airlangga), Prof. Rina Indiastuti (Rektor 
Universitas Padjadjaran), Prof. Yos Johan Utama (Rektor Universitas Diponegoro), Prof. Ari 
Kuncoro (Rektor Universitas Indonesia), Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Yosia Wartono (Ketua 
Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia), I Wayan Sudarma Jero Mangku 
Danu (Ketua Umum Penyuluh Agama Hindu Indonesia), dan Bhikkhu Dhammavuddho (Bhante 
Cetiya Pannasikka). 

detikers juga bisa berpartisipasi dengan berbagi pesan semangat dalam bentuk tulisan atau video 
mengenai bagaimana optimisme kamu menghadapi pandemi. 

Buat kamu yang berbagi pesan semangat berkesempatan mendapatkan 1 unit iphone 12 dan 
total saldo e-wallet senilai 10 juta rupiah. 

Kampanye sosial ini mulai berlangsung dari tanggal 15 Juni 2021, pukul 12.00 WIB, diawali 
dengan live streaming penayangan pesan semangat dari segala lapisan masyarakat di seluruh 
media sosial dan website detikcom. 

Jadi, tunggu apalagi? Yuk, saling berbagi semangat hadapi pandemi di detikcom. 

Semangat Bangkit dari Corona didukung oleh Sharp Air Purifier Plasmacluster, melumpuhkan 
Airborne Covid19 hanya dalam 30 detik; PT PLN Persero, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). "Kami selaku pemerintah sangat 
mengapresiasi peresmian pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi 
Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata Menaker Ida dalam keterangannya di 
Jakarta, Senin. 

 

MENAKER IDA RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama dengan Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan pusat pendidikan dan 
pelatihan (Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi peresmian pusat pendidikan dan pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam meningkatkan kualitas 
kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata Menaker 
Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin. 

Menaker Ida mengatakan di dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 

Menurut dia, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Menaker Ida menuturkan, pusdiklat itu akan berkontribusi penting dalam meningkatkan ( 
upgrade ) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai 
potensi kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 
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Menaker Ida mengatakan pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh 
pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 

SP/SB dijadikan sebagai sasaran program tersebut karena SP/SB merupakan komunitas yang 
lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada 
akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja," ujar Menaker. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan 
apresiasinya kepada pemerintah karena selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 

Said menuturkan dalam upaya pengembangan pelatihan tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Dalam sambutannya, 
Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 
Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

 

BERSAMA SAID IQBAL, MENAKER IDA RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) 
Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 
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Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Menaker Ida menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan 
(upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai 
potensi kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida. 

Sebelumnya, kata Menaker Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 
apresiasinya kepada Pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 
Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. (atk). 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama ini, Atase/Staf Teknis dan Kepala 
ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, mereka 
merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Siangapura, KJRI Hongkong dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan diharapkan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh, sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 

 

Ringkasan 

Atase/Staf Teknis Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 
harus menjalankan empat peran strategis agar hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan tetap terjalin harmonis. 
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ATASE KETENAGAKERJAAN DIMINTA JALANKAN 4 PERAN STRATEGIS DI NEGARA 
PENEMPATAN 

Atase/Staf Teknis Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 
harus menjalankan empat peran strategis agar hubungan pemerintah dengan negara 
penempatan tetap terjalin harmonis. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar 
Sanusi, dalam sambutan saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala 
Bidang Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Empat peranan utama yang mesti dilaksanakan adalah memberi perlindungan kepada Pekerja 
Migran Indonesia (PMI), memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun 
hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang 
ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

Anwar mengatakan, Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk 
membantu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah di negara yang diwakilinya untuk 
melakukan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan 
dengan negara tempat mereka bertugas. 

"Selama ini, Atase/Staf Teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, mereka merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di 
negara-negara penempatan," kata Anwar. 

Ia mengungkapkan, pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian 
Luar Negeri. 

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar, didapatkan 12 orang Atase/Staf Teknis 
Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. Adapun dari 12 orang tersebut, terbagi 
delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar 
Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong dan Jeddah, " kata Anwar Sanusi. 

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Helmiaty Basri dalam laporannya 
mengatakan, pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021 merupakan kegiatan pengetahuan 
dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada calon atase, staf teknis dan kepala bidang 
ketenagakerjaan oleh para pemateri. Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang 
mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan diharapkan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing," katanya. 

. 
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Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk tim untuk menginvestigasi 
pelanggaran terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang. Tim tersebut sudah turun ke lapangan 
untuk mendalami pelanggaran yang terjadi. 

 

BP2MI BENTUK TIM INVESTIGASI, TELUSURI PELANGGARAN PADA CPMI DI BLK-
LN MALANG 

MALANG, - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk tim untuk 
menginvestigasi pelanggaran terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Balai Latihan 
Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang. 

Tim tersebut sudah turun ke lapangan untuk mendalami pelanggaran yang terjadi. 

Adapun, dugaan pelanggaran baru diketahui setelah ada lima CPMI yang kabur dengan terjun 
dari lantai 4 menggunakan tali yang terbuat dari selimut pada Rabu (9/6/2021) malam lalu. 

"Lebih ke bagaimana tim investigasi melakukan pembuktian (pelanggaran)," kata Koordinator 
UPT BP2MI Malang, M Kholid Habibi di kantornya, Senin (14/6/2021). 

Menurut Kholid, tim investigasi itu terdiri dari satuan tugas yang ada di BP2MI pusat. 

Sementara, tim dari UPT BP2MI Malang fokus pada kondisi korban yang terdampak pelanggaran 
di balai latihan kerja itu. 

Berdasarkan keterangan dari korban, CPMI yang kabur itu merasa tertekan hingga nekat terjun 
dari lantai 4 dengan ketinggian 15 meter. 

"(CPMI) merasa agak tertekan sampai dia berupaya keluar dari penampungan," katanya. 
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Tekanan yang dirasakan oleh CPMI itu akibat beban belajar di balai tersebut. 

"Jam belajar yang cukup melelahkan bagi mereka. Saya simpulkan dari keterangan ketiga 
korban, saat mereka mengikuti pelatihan ini cukup tertekan," katanya. 

Dari lima CPMI yang kabur ini, ada yang sudah lima bulan berada di dalam balai tersebut dan 
ada yang baru satu bulan. 

Kholid mengatakan, berdasarkan hasil pengawasannya, CPMI di balai tersebut dalam keadaan 
baik-baik saja. Hal ini yang menyebabkan pelanggaran terhadap CPMI di balai latihan kerja itu 
tidak terpantau. 

"Kami melakukan pembinaan kepada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), 
sering ketemu. Hanya saja saat diwawancarai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak tahu, 
mereka benar baik-baik saja atau tanda kutip dikondisikan (supaya mengaku baik-baik saja)," 
jelasnya. 

Pihaknya tidak bisa memberikan sanksi atas kejadian itu. Kholid mengatakan, hanya bisa 
memberikan rekomendasi atas sanksi yang harus diterima oleh BLK-LN Central Karya Semesta 
(CKS). 

Pihak yang berhak memberikan sanksi itu adalah BP2MI pusat. 

"Bagaimana bentuk tindak lanjutnya saya akan koordinasi dengan provinsi," katanya. 

"Fokus kami kepada kondisi CPMI-nya. Saya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi mereka, 
sejauh apa penanganannya," jelasnya. 

Diketahui, pada Rabu (9/6/2021) malam, lima calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Balai 
Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) Kota Malang kabur dengan 
terjun dari lantai 4 menggunakan tali yang dibuat dari selimut. 

Dua orang berhasil kabur dan tiga orang lainnya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. 
Atas insiden tersebut, BP2MI turun mengecek langsung BLK tersebut. Hasilnya didapati banyak 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola BLK ke CPMI. Polresta Malang Kota juga sedang 
menyelidiki pelanggaran yang terjadi di dalam BLK itu. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta meevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dalam suatu organisasi 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) 
Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)akan berkontribusi penting dalam 
meningkatkan (upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, 
kata dia, dapat mencapai potensi kerja secara maksimal, yang pada akhirnya juga akan 
berkontribusi positif pada perekonomian. 

 

MENAKER IDA SEBUT PUSDIKLAT FSPMI UNTUK 'UPGRADE' PEKERJA 

BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(pusdiklat) Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)akan berkontribusi penting 
dalam meningkatkan (upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. 

Sehingga, kata dia, dapat mencapai potensi kerja secara maksimal, yang pada akhirnya juga 
akan berkontribusi positif pada perekonomian. 
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"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida saat meresmikan FDPMI, di Bogor, Senin (14/6). 

Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital. Politikus PKB itu mengatakan SDM menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. 

"Pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat program-program 
training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk mengembangkan 
kemampuan dalam suatu organisasi," ujar Ida Fauziyah. 

Menaker juga mengatakan telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah 
kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 

Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kami terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan apresiasinya 
perhatian pemerintah pada buruh. Said Iqbal menyebut dalam upaya pengembangan pelatihan 
perlu kontribusi peran dari pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat 
menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

"Kami boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz. (jpnn) 
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Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi mengatasi masalah yang dihadapi pekerja migran asal 
Sulsel. Kepala BP2MI Benny Rhamdani, berharap, setelah rapat koordinasi terbatas dan 
sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia, tidak ada lagi pekerja migran ilegal asal 
Sulsel. 

 

BP2MI DAN PEMPROV SULSEL KOLABORASI ATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN 

Makassar - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi mengatasi masalah yang dihadapi pekerja 
migran asal Sulsel. 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, berharap, setelah rapat koordinasi terbatas dan sosialisasi 
perlindungan pekerja migran Indonesia, tidak ada lagi pekerja migran ilegal asal Sulsel. 

"Nah, rata-rata mereka yang tidak terdaftar, dua kali lipat dari jumlah yang resmi," kata Benny 
dalam sambutannya, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin. 

Pekerja imigran resmi asal Sulsel per tahun mencapai 907 orang. Sementara yang dianggap non 
prosedural mencapai 1.800-an orang. 

Kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran 
Indonesia ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten kota, bahkan sampai pemerintah desa. 

Ia menjelaskan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 memberikan mandat tegas, mana tugas 
pusat dalam hal ini BP2MI badan ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang menjadi 
tugas dari pemerintah provinsi kabupaten kota bahkan desa. 

Dengan demikian, diharapkan yang pertama agar tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus melalui 
kendali pemerintah, kontrol pemerintah. 
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Kedua, bagaimana negara juga pemerintah daerah mempersiapkan pekerja yang terampil, 
profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, mereka yang memiliki sertifikat kompetensi 
keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih," jelasnya. 

"Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita 
dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi dengan penempatan dan tidak 
akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, termasuk pemutusan 
kerja sepihak," tutupnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menambahkan, saat ini 
melalui Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sulsel sudah melakukan pelatihan di beberapa Balai 
Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri. 

"Tersedia tenaga pembina dan pengajar bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga 
imigran resmi," ujarnya. 

Abdul Hayat yakin, dengan modal kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 
kota bisa sama-sama mengatasi tenaga kerja luar negeri atau imigran. 
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Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut 22 orang pekerja PT Jin Myoung untuk dipekerjakan 
kembali setelah mereka Di-PHK tanpa alasan yang jelas. Atas hal tersebut mereka menggeruduk 
Kompleks Perkantoran Pemda KBB, Senin (14/6/2021). Hal itu karena PT Jin Myoung tidak 
menghiraukan tuntutan buruh terkait PHK sepihak yang dilakukan kepada 22 orang karyawannya 
itu. 

 

22 BURUH DI KBB DIPECAT TANPA ALASAN, RATUSAN BURUH GERUDUK 
PERKANTORAN PEMDA KBB 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - 
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut 22 orang pekerja PT Jin Myoung untuk dipekerjakan 
kembali setelah mereka Di-PHK tanpa alasan yang jelas. 

Atas hal tersebut mereka menggeruduk Kompleks Perkantoran Pemda KBB, Senin (14/6/2021). 
Hal itu karena PT Jin Myoung tidak menghiraukan tuntutan buruh terkait PHK sepihak yang 
dilakukan kepada 22 orang karyawannya itu. 

Sekretaris FSPMI DPW Jabar, Dede Rahmat mengatakan, tuntutan dari ratusan buruh tersebut 
muncul karena awalnya, terjadi PHK terhadap 22 orang dengan alasan habis kontrak. 

"Ternyata pengawas menyatakan bahwa 22 orang itu adalah karyawan tetap. Jadi tidak ada lagi 
istilah PHK dengan alasan habis kontrak," ujarnya disela aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran 
Pemda KBB. 

Selain menuntut PT Jin Myoung untuk memperkerjakan kembali karyawan yang di PHK, FSPMI 
juga meminta perusahaan untuk patuh terhadap hasil nota pengawas ketenagakerjaan Provinsi 
Jabar. 
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Bahkan, pihaknya juga meminta perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan Upah 
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bandung Barat, sedangkan pihak perusahaan hingga kini hanya 
membayar upah dibawah standar. 

"Karena saat ini mereka yang bekerja di PT Jin Myoung hanya diupah 80 ribu perhari, tanpa 
istirahat lagi," kata Dede. 

Terkait hal ini, kata dia, Disnakertrans KBB juga telah beberapa kali memberikan peringatan 
kepada pihak perusahaan, namun hingga saat ini tidak digubris sama sekali. 

Selain itu, mereka juga menduga bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terkait 
lingkungan hidup seperti pembuangan limbah, dan air artesis disana juga tidak ada izin. 

"Pelanggarannya sudah ada, dan kita temukan juga ada pelanggaran," ucapnya. 

Atas hal tersebut, pihaknya meminta agar Pemkab Bandung Barat mengambil tindakan tegas 
terhadap PT Jin Myoung yang dinilai telah melanggar aturan tersebut karena jika tetap dibiarkan 
dikhawatirkan perusahaan lain di KBB akan melakukan tindakan sama. 

"Perusahaan ini juga tidak mengikut sertakan karyawan dalam BPJS ketenagakerjaan atau pun 
kesehatan," kata Dede. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Keempat peran utama tersebut harus 
benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan 
terjalin dengan harmonis 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala 
ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, 
atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah 
di negara-negara penempatan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Satu orang Kepala Bidang Tenaga 
Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI 
Siangapura, KJRI Hongkong dan Jeddah 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker) Melalui pembekalan ini, 
diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung 
dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing 
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Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang 
ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis Empat peranan utama yang mesti 
dilakanakan tersebut yakni, memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam 
penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, 
dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja 
di negara penempatan. 
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ATASE KETENAGAKERJAAN MILIKI PERANAN PENTING JAGA HUBUNGAN 
BILATERAL DENGAN NEGARA PENEMPATAN 

Jakarta - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala 
Bidang ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah 
dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis Empat peranan utama yang mesti 
dilakanakan tersebut yakni, memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam 
penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, 
dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja 
di negara penempatan. 

"Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan 
bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis," ujar Anwar Sanusi dalam 
sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Menurut Anwar Sanusi, Atase/staf teknis dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas 
membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di negara yang diwakilinya untuk melakukan 
promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan 
negara tempat mereka bertugas. 

"Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan 
mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan 
merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Anwar Sanusi. 

Sekjen mengungkapkan pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi Atase/Staf Teknis ketenagakerjaan dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian 
Luar Negeri. Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang 
Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. Dari 12 orang tersebut 
terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, 
Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha dan Seoul. 

"Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf 
teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong dan Jeddah," kata Anwar Sanusi. 

Sementara Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Helmiaty Basri dalam laporannya 
mengatakan pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021 ini, merupakan kegiatan 
pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada Calon Atase, Staff Teknis dan 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan oleh para pemateri. Materi yang akan disampaikan cukup 
beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan. 

"Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada 
pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan 
masing-masing," katanya. 
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Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan siap memberikan 
perlindungan dan advokasi bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berada di 
Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta. Koordinator Unit Pelayanan 
Teknis (UPT) BP2MI Malang Muhammad Kholid Habibi mengatakan bahwa terkait kasus yang 
dialami oleh lima CPMI yang berusaha melarikan diri dari BLK-LN Central Karya Semesta, 
pihaknya akan memberikan dukungan perlindungan dan advokasi secara penuh. 

 

BP2MI BERI PERLINDUNGAN BAGI CPMI DARI BLK-LN CENTRAL KARYA SEMESTA 

Malang, Jawa Timur - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan siap 
memberikan perlindungan dan advokasi bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang 
berada di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta. 

Koordinator Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP2MI Malang Muhammad Kholid Habibi mengatakan 
bahwa terkait kasus yang dialami oleh lima CPMI yang berusaha melarikan diri dari BLK-LN 
Central Karya Semesta, pihaknya akan memberikan dukungan perlindungan dan advokasi secara 
penuh. 

"BP2MI, sepenuhnya akan memberikan perlindungan, dan advokasi kepada CPMI. Kami dengan 
tegas, juga memberikan dukungan kepada kepolisian untuk dapat melakukan proses hukum," 
kata Habibi, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin. 

Sebelumnya, 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. 
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Habibi menambahkan BP2MI juga akan menanggung seluruh biaya perawatan CPMI yang 
mengalami luka-luka tersebut. Tiga orang yang dirawat di rumah sakit itu, menderita luka patah 
tulang akibat terjatuh pada saat akan melarikan diri. 

"Kami menyiapkan bantuan perawatan secara menyeluruh, atas apa yang dijalani ketiga CPMI 
tersebut, mulai dari rumah sakit, hingga pemulangan ke daerah asal," kata Habibi. 

Habibi menambahkan saat ini kondisi tiga orang CPMI yang masih menjalani perawatan di rumah 
sakit dikabarkan sudah mulai membaik. Rencananya, ketiga CPMI tersebut akan dipindahkan ke 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar Malang. 

"Berdasarkan saran dari Polresta Malang Kota, untuk memudahkan proses penanganan kasus 
hukum, tiga korban yang terjatuh akan diupayakan dipindah ke Saiful Anwar," kata Habibi. 

Tiga orang yang mengalami luka-luka tersebut, berinsial 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. 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota telah menaikkan status proses hukum terkait 
kaburnya lima orang CPMI, menjadi penyidikan. Pihak kepolisian, menyatakan pihaknya masih 
mendalami unsur-unsur lain, dan dugaan adanya tindak pidana lainnya dari kasus tersebut. 

Pihak kepolisian menduga ada praktik tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pada 
BLK-LN tersebut. Selain itu, juga telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi terkait 
kasus yang menyebabkan lima orang CPMI tersebut kabur dari BLK-LN tersebut. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi 
peresmian pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Hubungan antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan Presiden Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tampaknya mulai cair. Jika sebelumnya Said sering 
mengkritik Menteri Ida, kini justru tampil bersama saat meresmikan Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin 
(14/ 

 

'MESRA', SAID IQBAL DAMPINGI MENAKER IDA RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

'Mesra', Said Iqbal Dampingi Menaker Ida Resmikan Pusdiklat FSPMI Michelle Natalia Senin, 14 
Juni 2021 - 16:51 WIB loading. 

Foto/MichelleNatalia/SINDOnews JAKARTA - Hubungan antara Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
tampaknya mulai cair. Jika sebelumnya Said sering mengkritik Menteri Ida, kini justru tampil 
bersama saat meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 

Dalam sambutannya, Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) 
merupakan unsur yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara 
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khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, 
membuat program-program training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan 
untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi peresmian pusat pendidikan dan pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Ida. 

Sebelumnya, lanjut Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh 
pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan 
apresiasinya kepada pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 
Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said. (uka). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Dalam sambutannya, 
Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 
Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

 

MENAKER IDA RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) 
Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 
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Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta meevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Menaker Ida menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan 
(upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai 
potensi kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida. 

Sebelumnya, kata Menaker Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 
apresiasinya kepada Pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 
Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. 
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Judul BP2MI Sebut 1 dari 2 Calon TKW Kabur yang Selamat Dibawa Pulang 
Keluarga 
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Narasumber 

negative - M Cholik Habibi (Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Satu 
yang selamat, sudah dijemput dan dibawa pulang oleh keluarganya 

negative - M Cholik Habibi (Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Yang 
satunya melarikan diri 

positive - M Cholik Habibi (Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) 
BP2MI Malang sepenuhnya akan memberikan perlindungan dan advokasi serta bantuan 
penanganan atas proses hukum maupun perawatan secara menyeluruh atas apa yang sedang 
dijalani oleh Ke 3 CPMI di Rumah Sakit hingga pemulangan ke daerah asal 

positive - M Cholik Habibi (Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) 
Sesuai saran bapak kapolresta, kami juga berencana memindahkan tiga calon PMI ke RSSA 

 

Ringkasan 

Lima calon pekerja migran ( TKW ) kabur dari BLK PT Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa, 
Kota Malang. Dua dari calon PMI selamat, satu orang telah dibawa pulang keluarganya. 
Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malang, M Cholik Habibi 
menegaskan, bahwa satu dari dua orang yang selamat sudah dijemput oleh keluarganya. 

 

BP2MI SEBUT 1 DARI 2 CALON TKW KABUR YANG SELAMAT DIBAWA PULANG 
KELUARGA 

Lima calon pekerja migran ( TKW ) kabur dari BLK PT Centra Karya Semesta di Jalan Rajasa, 
Kota Malang. Dua dari calon PMI selamat, satu orang telah dibawa pulang keluarganya. 
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Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malang, M Cholik Habibi 
menegaskan, bahwa satu dari dua orang yang selamat sudah dijemput oleh keluarganya. 

"Satu yang selamat, sudah dijemput dan dibawa pulang oleh keluarganya," terang Habibi dalam 
konferensi pers di kantornya Jalan Kedoya Barat, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Senin 
(14/6/2021). 

Habibi menjelaskan, satu orang lain yang selamat masih belum diketahui keberadaannya. "Yang 
satunya melarikan diri," tegasnya. 

BP2MI memastikan adanya perlindungan, advokasi terhadap lima calon pekerja migran yang 
melarikan diri. Khususnya, lanjut dia, tiga calon pekerja migran yang kini menjalani perawatan 
di RS Wava Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang. 

"BP2MI Malang sepenuhnya akan memberikan perlindungan dan advokasi serta bantuan 
penanganan atas proses hukum maupun perawatan secara menyeluruh atas apa yang sedang 
dijalani oleh Ke 3 CPMI di Rumah Sakit hingga pemulangan ke daerah asal," tandasnya. 

BP2MI juga mendukung langkah kepolisian untuk melakukan proses hukum secara transparan 
dan adil. 

"Sesuai saran bapak kapolresta, kami juga berencana memindahkan tiga calon PMI ke RSSA," 
pungkas Habibi. 

Sebelumnya, 5 calon TKW itu kabur setelah me loncat dari tembok tempat karantina setinggi 
sekitar 15 meter, beberapa waktu lalu. 3 Orang mengalami luka kepala dan patah tulang. 2 
Lainnya selamat. Namun satu korban selamat kembali ditangkap satpam saat berusaha 
menyelamatkan 3 temannya yang luka. Warga yang mengetahui korban luka dibawa ke rumah 
sakit dan melapor ke polisi. 
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Ringkasan 

Makassar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi mengatasi pekerja migran asal Sulsel. Kepala 
BP2MI, Benny Rhamdani, berharap setelah rapat koordinasi terbatas dan sosialisasi perlindungan 
PMI, tidak ada lagi pekerja migran Indonesia ilegal asal Sulsel. 

 

BP2MI-PEMPROV SULSEL KOLABORASI ATASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Makassar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi mengatasi pekerja migran asal Sulsel. 

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, berharap setelah rapat koordinasi terbatas dan sosialisasi 
perlindungan PMI, tidak ada lagi pekerja migran Indonesia ilegal asal Sulsel. 

"Nah rata-rata mereka yang tidak terdaftar, dua kali lipat dari jumlah yang resmi," beber Benny 
dalam sambutannya, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 
(14/6/2021). 

Menurut Benny, tenaga imigran resmi asal Sulsel pertahunnya mencapai 907 orang. Sementara 
yang dianggap nonprosedural mencapai 1.800-an orang. 

"Jadi kalau kita punya data per tahun 907 orang, maka diperkirakan sesungguhnya orang 
Sulawesi Selatan yang bekerja di negara-negara penempatan mencapai 1.800-an atau bahkan 
bisa tiga kali lipat dari itu," lanjutnya. 

Kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI ini, 
diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, 
bahkan sampai pemerintah desa. 

"Sosialisasi ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, karena UU 
Nomor 18 Tahun 2017 memberikan mandat tegas. Mana tugas pusat dalam hal ini BP2MI badan 
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ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang menjadi tugas dari pemerintah provinsi 
kabupaten kota bahkan desa," urainya. 

Selain itu, Benny menilai, tenaga imigran asal Sulsel yang bekerja di negara-negara penempatan 
seperti Malaysia, Timur Tengah, Hongkong, Taiwan dan beberapa negara lainnya harus 
berdasarkan pengendalian pemerintah setempat. 

" Pertama, tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus melalui kendali pemerintah, kontrol 
pemerintah. 

Kedua, bagaimana negara juga pemerintah daerah mempersiapkan pekerja yang terampil, 
profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, mereka yang memiliki sertifikat kompetensi 
keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih," jelasnya. 

"Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita 
dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi dengan penempatan dan tidak 
akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, termasuk pemutusan 
kerja sepihak," tutupnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menambahkan, saat ini 
melalui Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sulsel sudah melakukan pelatihan di beberapa Balai 
Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri. "Tersedia tenaga 
pembina dan pengajar bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga imigran resmi," 
ujarnya. 

Abdul Hayat mengaku, dengan modal kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten kota, sangat yakin bisa sama-sama mengatasi tenaga kerja luar negeri atau imigran. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Milik Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6). Turut hadir dalam acara 
peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Presiden DPP FSPMI, 
Riden Hatam Aziz. 

 

MENAKER RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI DI BOGOR: SDM SANGAT VITAL 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6). 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. 
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Terkait Pusdiklat FSPMI, Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia 
(SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian 
secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, 
membuat program-program training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan 
untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Ida menambahkan, Pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan (upgrade) 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai potensi 
kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Ida. 

Peresmian Pusdiklat FSPMI ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peningkatan 
kompetensi anggota FSPMI. (Arsip KEMNAKER RI). 

Sebelumnya, kata Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh 
pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui programBLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Ida. 

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan apresiasinya kepada Pemerintah atas 
selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. Menurutnya, dalam upaya 
pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari pemerintah, agar kualitas 
SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi 
peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Dalam sambutannya, 
Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 
Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 
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RESMIKAN PUSDIKLAT, MENAKER INGATKAN PENTINGNYA PENGEMBANGAN SDM 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 

Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Ida menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan (upgrade) 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga dapat mencapai potensi 
kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya akan berkontribusi positif pada perekonomian. 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida dalam keterangan resmi, Senin (14/6/2021). 

Sebelumnya, Menaker Ida mengatakan pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang 
difasilitasi oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK 
Komunitas. Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan 
komunitas yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kemnaker. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Ida. 

Sementara itu, Said Iqbal mengapresiasi pemerintah selama ini terus bersinergi dengan para 
buruh. Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini, perlu kontribusi dan peran dari 
pemerintah agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal dalam kesempatan yang sama. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta meevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dalam suatu organisasi 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Menaker Ida 
mengatakan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital. 

 

MENAKER IDA BERSAMA SAID IQBAL RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 
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Menaker Ida mengatakan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital. 

Politikus PKB itu menyebut SDM menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 

"Pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat program-program 
training, serta meevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk mengembangkan 
kemampuan dalam suatu organisasi," ujar Ida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 
(14/6). 

Menaker Ida menambahkan pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan 
(upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. 

Sehingga, kata dia, dapat mencapai potensi kerja secara maksimal, yang pada akhirnya juga 
akan berkontribusi positif pada perekonomian. 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida. 

Sebelumnya, Menaker Ida mengatakan telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh 
pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 

Ida Fauziyah menambahkan SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB 
merupakan komunitas yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

"Kami terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan 
apresiasinya kepada pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 

Said Iqbal menyebut dalam upaya pengembangan pelatihan ini perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kami boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz. 

(jpnn)  
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Judul Cara Daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Urutannya 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://kumparan.com/berita-terkini/cara-daftar-blt-bpjs-
ketenagakerjaan-online-dan-urutannya-1vwNDCLrN89 

Jurnalis Berita Terkini 

Tanggal 2021-06-14 16:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Urutan dan tata BLT BPJS Ketenagakerjaan online yang bisa dilakukan dari rumah atau tempat 
kerja ini memang sangat memudahkan para calon penerimanya. Bukan hanya cara daftar BPJS 
Ketenagakerjaan online tapi bagi masyarakat yang sebelumnya sudah terdaftar pun bisa 
mengecek apakah dana bantuan langsung tunai untuk mereka sudah cair atau belum. 

 

CARA DAFTAR BLT BPJS KETENAGAKERJAAN ONLINE DAN URUTANNYA 

Urutan dan tata cara daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan online yang bisa dilakukan dari rumah 
atau tempat kerja ini memang sangat memudahkan para calon penerimanya. 

Bukan hanya cara daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan online tapi bagi masyarakat yang 
sebelumnya sudah terdaftar pun bisa mengecek apakah dana bantuan langsung tunai untuk 
mereka sudah cair atau belum. 

Dengan menggunakan metode ini, cara daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan online cukup 
membutuhkan waktu sekitar lima menit saja. Mudah dan efisien, bukan? 

Cara Daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan Online? 

Sebelum mendaftar, berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi dikutip dari buku Panduan 
Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, Tim Pustaka Yustisia, 2014. 

Warga Negara Indonesia. hal ini dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 

Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan 
dan dibuktikan dengan kartu kepesertaan. 

Membayar uang iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 
Rp.5.000.000 sesuai upah yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan. 

Merupakan seorang pekerja/buruh penerima upah. 
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Memiliki rekening bank yang masih aktif. 

Tidak termasuk penerima manfaat program Kartu Prakerja. 

Bukan karyawan BUMN atau PNS. 

Siapkan fotocopy KTP masing-masing pekerja juga Fotocopy KK / Kartu Keluarga masing-masing 
pekerja. Kemudian Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar. 

Berikut ini adalah urutan caranya: 

Kunjungi situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id. 

Klik tombol Daftar di bagian pojok kanan, lalu klik Daftar Sekarang jika Anda belum memiliki 
akun. 

Jika sudah memiliki akun, masukkan dengan id dan password yang sudah dimiliki, dan isi formulir 
yang ada dengan lengkap. 

Nantinya akan muncul pemberitahuan di dashboard mengenai status anda sebagai penerima 
BLT atau tidak. 

Bila registrasi sudah selesai, maka proses pendaftaran online pun selesai. Setelahnya, Anda 
hanya tinggal membawa dokumen yang diminta ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat di 
kota Anda. 

Untuk pencairannya sendiri, bantuan ini akan langsung ditransfer pada rekening Anda. Namun 
sebelumnya harus mengkonfirmasi kepemilikan rekening yang dicantumkan dengan NIK, nama 
lengkap, nama bank, serta nomor rekening di buku tabungan yang anda miliki. 

Pemerintah mengumumkan bahwa ada sekitar 13,8 juta karyawan yang terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang berhak menerima BLT. Mereka ini akan 
mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan tersebut 
akan diberikan dalam dua tahap. 

Demikian ulasan mengenai tata cara daftar BLT BPJS Ketenagakerjaan online beserta urutan dan 
syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memastikan apakah Anda sudah bisa menerima bantuan 
tersebut. (DNR) 
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Judul Menaker: Dalam Organisasi, SDM Jadi Hal Vital yang Butuh Perhatian 
Khusus 

Nama Media suara.com 

Newstrend Peresmian Pusdiklat FSPMI 
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Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-14 16:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan 
masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia ( SDM ) merupakan hal yang sangat vital dan 
menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. Hal ini dikemukakan Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(PUSDIKLAT) Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), bersama dengan Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di Bogor, Senin (14/6/2021). 

 

MENAKER: DALAM ORGANISASI, SDM JADI HAL VITAL YANG BUTUH PERHATIAN 
KHUSUS 

Di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia ( SDM ) merupakan hal yang sangat vital dan 
menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. Hal ini dikemukakan Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
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(PUSDIKLAT) Milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), bersama dengan Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di Bogor, Senin (14/6/2021). 

Menurut Ida, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan (upgrade) pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai potensi kerja secara 
maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada perekonomian. 

"Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam meningkatkan kualitas 
kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," katanya. 

Sebelumnya Ida mengatakan, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini, karena merupakan komunitas yang lekat secara 
langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker. 

Sementara itu, Said Iqbal mengatakan apresiasinya kepada pemerintah, karena selama ini terus 
bersinergi dengan kawan-kawan buruh. Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini 
tentu perlu juga kontribusi peran dari pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat 
menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. 
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Judul Bersama Said Iqbal, Menaker Resmikan Pusdiklat FSPMI 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Peresmian Pusdiklat FSPMI 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/bersama-said-iqbal-menaker-
resmikan-pusdiklat-fspmi.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-14 16:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam 
pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). Dalam sambutannya, 
Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan 
hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus. 
Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat 
program-program training, serta mengevaluasi program-program yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

 

BERSAMA SAID IQBAL, MENAKER RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Senin (14/6). 
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Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan di dalam sebuah organisasi, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat 
perhatian secara khusus. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Menaker Ida menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan 
(upgrade) pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga, dapat mencapai 
potensi kerja secara maksimal, yang mana pada akhirnya juga akan berkontribusi positif pada 
perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi Peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya," kata 
Menaker Ida. 

Sebelumnya, kata Menaker Ida, pihaknya juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi 
oleh pemerintah kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. 
Menurutnya, SP/SB dijadikan sebagai sasaran program ini karena SP/SB merupakan komunitas 
yang lekat secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 
apresiasinya kepada Pemerintah atas selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh. 
Menurutnya, dalam upaya pengembangan pelatihan ini tentu perlu juga kontribusi peran dari 
pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. 

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh 
berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujar Said Iqbal. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 
dan Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz. [hrs]. 
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Judul Sinergi bersama Buruh, Menaker Ida Resmikan Pusdiklat FSPMI 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Peresmian Pusdiklat FSPMI 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi 
peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wujud komitmen FSPMI dalam meningkatkan 
kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan 
keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan pengembangan 
kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Bogor, Senin, 14 Juni 2021. Dalam 
sambutannya, Menaker Ida mengatakan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang 
sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus, terlebih dalam 
membina organisasi besar. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

 

SINERGI BERSAMA BURUH, MENAKER IDA RESMIKAN PUSDIKLAT FSPMI 

INFO NASIONAL -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama dengan Presiden Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Bogor, Senin, 14 Juni 2021. 
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Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal 
yang sangat vital dan menjadi aspek yang harus mendapat perhatian secara khusus, terlebih 
dalam membina organisasi besar. Menurutnya, pengembangan SDM sangat berkaitan dengan 
kesempatan belajar, membuat program-program training, serta mengevaluasi program-program 
yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. 

Ida menambahkan, Pusdiklat ini akan berkontribusi penting meningkatkan ( upgrade ) 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sehingga nantinya dapat mencapai 
potensi kerja secara maksimal yang ujungnya memberi dampak positif pada perekonomian. 

"Kami selaku Pemerintah sangat mengapresiasi peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai wujud komitmen FSPMI dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya," ujar Ida. 

Sebelumnya, Kemnaker juga telah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah 
kepada serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) melalui program BLK Komunitas. Menurut Ida, 
SP/SB dijadikan sebagai sasaran program karena organisasi ini merupakan komunitas yang lekat 
secara langsung dengan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial 
yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan 
kesejahteraan kepada pekerja," kata Ida. 

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah atas 
sinerginya bersama kelompok buruh. Menurutnya, upaya pengembangan pelatihan ini perlu juga 
kontribusi peran dari Pemerintah agar kualitas SDM di kalangan SP/SB dapat menyesuaikan 
kebutuhan pasar kerja saat ini. "Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan pengembangan 
kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama," ujarnya. 

Turut hadir dalam acara peresmian ini Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri dan Presiden 
DPP FSPMI Riden Hatam Aziz. 
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Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) berencana memindahkan perawatan 
medis tiga calon pekerja migran Indonesia (PMI)/ TKW ke rumah sakit lain. Saat ini, ketiganya 
tengah menjalani perawatan medis di RS Wava Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang. 5 Calon 
TKW itu kabur setelah me loncat dari tembok tempat karantina setinggi sekitar 15 meter, 
beberapa waktu lalu. 3 Orang mengalami luka kepala dan patah tulang. 2 Lainnya selamat. 
Namun satu korban selamat kembali ditangkap satpam saat berusaha menyelamatkan 3 
temannya yang luka. 

 

PERAWATAN 3 CALON TKW YANG KABUR DARI BLK MALANG AKAN DIRUJUK KE 
RSSA 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) berencana memindahkan perawatan 
medis tiga calon pekerja migran Indonesia (PMI)/ TKW ke rumah sakit lain. Saat ini, ketiganya 
tengah menjalani perawatan medis di RS Wava Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang. 

5 Calon TKW itu kabur setelah me loncat dari tembok tempat karantina setinggi sekitar 15 meter, 
beberapa waktu lalu. 3 Orang mengalami luka kepala dan patah tulang. 2 Lainnya selamat. 
Namun satu korban selamat kembali ditangkap satpam saat berusaha menyelamatkan 3 
temannya yang luka. 

"Ada saran dari Pak Kapolresta, agar tidak calon PMI dirujuk ke RSSA. Untuk memudahkan 
pengawasan," kata Koordinator UPT BP2MI Malang, M Cholik Habibi dalam konferensi pers di 
kantornya Jalan Kedoya Barat, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Senin (14/6/2021). 

Ketiga calon PMI itu adalah diketahui berumur 24 tahun asal Lombok Timur, sementara Fauziah 
berumur sama yakni 24 tahun asal Lombok Tengah, sedangkan Minarsih berusia 33 tahun asal 
Sumbawa. 
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Habibi turut mengungkapkan, kondisi terkini ketiga calon PMI yang sebelum kabur meloncat dari 
gedung PT Centra Karya Semesta (CKS) di Jalan Rajasa, Kota Malang, Rabu (9/6/2021), malam. 

"Kondisinya ketiganya semakin membaik. Untuk Minarsih akan menjalani operasi, tetapi 
menunggu kedatangan suaminya dari Sumbawa. BP2MI Sumbawa sudah mendampingi suami 
korban untuk diantar ke rumah sakit," ujarnya. 

Sementara untuk dua calon TKW selamat, lanjut Habibi, satu orang sudah kembali pulang ke 
kampung halamannya, setelah dijemput keluarga pasca kejadian. 

"Dua yang selamat, satu orang sudah kembali pulang dijemput oleh keluarganya. Sementara 
satu lainnya melarikan diri," bebernya. 

Dalam kesempatan itu, Habibi juga mengklarifikasi adanya petugas BP2MI dalam konferensi 
yang digelar PT CKS beberapa waktu lalu. 

Pihaknya menegaskan, keberadaan petugas itu tanpa sepengetahuan BP2MI. Pihaknya juga 
menjamin perlindungan serta advokasi dan bantuan proses hukum maupun perawatan di rumah 
sakit. 

"Maka dengan ini kami menyatakan mencabut diri dan tidak terlibat dalam subtansi saat 
konferensi pers itu. Dan kami sepenuhnya akan memberikan perlindungan dan advokasi serta 
bantuan penanganan atas proses hukum maupun biaya perawatan di rumah sakit," pungkasnya. 

 

 

 

  



 

152 

 

Judul Menkes Akui Kasus Mutasi Corona Naik di Kudus hingga Pati 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Varian Baru Virus COVID-19 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210614150229-20-
654125/menkes-akui-kasus-mutasi-corona-naik-di-kudus-hingga-pati 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 15:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendeteksi lonjakan kasus yang 
terkonfirmasi mutasi corona di Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan dan Pati, Jawa Barat. "Kita 
mulai melihat ada kenaikan [kasus] signifikan di beberapa daerah. Khususnya teman-teman di 
Jateng, di Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati itu kita lihat ada kenaikan. Dan memang 
sudah terkonfirmasi itu varian baru," kata Budi melalui acara yang disiarkan Youtube IDI Wilayah 
Jawa Tengah, Senin (14/6). 

 

MENKES AKUI KASUS MUTASI CORONA NAIK DI KUDUS HINGGA PATI 

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendeteksi lonjakan 
kasus yang terkonfirmasi mutasi corona di Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan dan Pati, Jawa 
Barat. 

"Kita mulai melihat ada kenaikan [kasus] signifikan di beberapa daerah. Khususnya teman-teman 
di Jateng, di Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati itu kita lihat ada kenaikan. Dan memang 
sudah terkonfirmasi itu varian baru," kata Budi melalui acara yang disiarkan Youtube IDI Wilayah 
Jawa Tengah, Senin (14/6). 

Ia mengatakan pihaknya telah mendapat hasil pemeriksaan whole genome sequencing yang 
mengkonfirmasi adanya mutasi corona di Kudus sejak Jumat (11/6) lalu. 

Menurut Budi, kebanyakan mutasi corona yang masuk ke Indonesia datang dari pekerja migran 
dan mobilitas angkut barang di pelabuhan. Lantaran penularan corona yang masif, Budi 
kemudian bertolak ke Kudus pekan lalu. Ia mengaku mendapati kabupaten tersebut mengalami 
tekanan yang besar karena penularan kasus yang tinggi. 

Kini, sambung dia, kasus covid-19 di Kudus sudah mulai mereda. Namun penularan bergeser ke 
daerah lain hingga ke luar Jawa Tengah, seperti ke Madura, Bandung bagian selatan, sampai ke 
DKI Jakarta. 
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Untuk mengantisipasi pembludakan kasus di penjuru daerah, Budi mengatakan telah 
menyediakan 75 ribu kapasitas tempat tidur isolasi covid-19. Per Sabtu (12/6), kuota tersebut 
sudah terisi hingga 40 ribu tempat tidur, naik dua kali lipat dibanding sebelum libur Idul Fitri 
2021. 

"ICU juga sekitar 7.500 an [tempat tidur], sudah terisi hampir 4.000. Dari yang tadinya [sebelum 
libur lebaran terisi] 2.200 sampai 2.300. Sudah saatnya kita sangat hati-hati," kata Budi. 

Ia pun mengaku khawatir akan kondisi tersebut. Budi mengatakan jika lonjakan kasus berikutnya 
masih terjadi, penanganannya akan sangat berat bagi pemerintah, tenaga kesehatan, maupun 
masyarakat. 

Sebelumnya, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan 28 warga di wilayahnya terpapar corona 
varian B.1617.2 dari India. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mencurigai peningkatan 
kasus di Jateng disebabkan oleh adanya mutasi corona. 

"Saya sempat curiga dengan pergerakan tiga pekan sebelumnya hanya tiga kabupaten yang 
mengalami lonjakan kasus, terus bertambah menjadi delapan kabupaten dan sekarang 11 
kabupaten. Saya waktu itu yakin ini pasti varian baru," kata Ganjar di Kudus. 

(fey/ain). 
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Beredar video melalui tiktok oleh seorang Coach dibidang bisnis bernama Tom Martin Charles 
Ifle, yang menjelaskan tipe tipe karyawan, salah satunya karyawan yang sering izin sakit. Ia 
menyebut seorang karyawan yang sering kali izin sakit, namun masih dapat berangkat ke kantor, 
ialah karyawan yang hanya ingin mensabotase bisnis pada perusahaan tersebut. 

 

KARYAWAN SAKIT IZIN TIDAK MASUK KERJA DIATUR UU, TAPI PERHATIKAN JUGA 
ETIKANYA 

Jakarta - Beredar video melalui tiktok oleh seorang Coach dibidang bisnis bernama Tom Martin 
Charles Ifle, yang menjelaskan tipe tipe karyawan, salah satunya karyawan yang sering izin sakit. 
Ia menyebut seorang karyawan yang sering kali izin sakit, namun masih dapat berangkat ke 
kantor, ialah karyawan yang hanya ingin mensabotase bisnis pada perusahaan tersebut. 

Video tersebut tersebar di sosial media lainnya, seperti Instagram dan Twitter. Banyak netizen 
yang menanggapi konten dari seorang coach tersebut. 

Menanggapi video yang ramai diperbincangkan netizen tersebut terkait izin sakit karyawan tak 
masuk kerja. Pemerintah telah mengatur masalah izin tidak bekerja terutama ketika sakit. Hal 
ini tercantum pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 93, berisikan: 
Disamping hal itu, ketika seorang karyawan terserang penyakit yang memungkinkan mereka 
tidak dapat bekerja. Ada baiknya tetap memperhatikan etika yang tak boleh diabaikan. 

Jangan sampai, ketidakhadiran Anda merepotkan teman kantor lainnya. Berikut beberapa etika 
yang sebaiknya diterapkan ketika izin tidak hadir bekerja. 

Pertama, beri kabar. Pentingnya memberi kabar kepada orang orang kantor terutama pihak 
personalia, atasan, dan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan sesegera mungkin. 
Sebaiknya ketika memberi kabar izin kerja karena sakit, beri surat keterangan istirahat dari 
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dokter. Penting supaya meyakinkan atasan, bahwa memang kita tidak bisa masuk kerja seperti 
biasa. 

Kedua, tetaplah siap sedia. 

Bisa jadi hari itu, sudah membuat janji pertemuan atau rapat penting dengan atasan atau klien. 
Meski telah menyerahkan tugas-tugas kepada orang yang dipercaya, pastikan bersedia dan bisa 
dihubungi dalam keadaan darurat, karena mungkin saja ada seseuatu yang urgent. 

Ketiga, bertanggung jawab. 

Sebaiknya jika dirasa masih sanggup, cobalah menghubungi orang kantor untuk menanyakan 
apakah semua pekerjaan berjalan baik dan tidak ada masalah. Kepedulian terhadap pekerjaan 
yang ditinggalkan menunjukkan seorang karyawan orang yang bertanggung jawab. 

Keempat, gunakan waktu istirahat dengan baik. 

Kesehatan adalah nomor satu. Seorang karyawan tak perlu memaksakan diri terlibat terlalu jauh 
dalam urusan pekerjaan, jika benar-benar tak kuat lagi. 

WILDA HASANAH. 
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Wacana pemerintah dalam memberikan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sembako, 
mendapatkan penolakan dari serikat buruh di Jawa Barat. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK 
SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, kebijakan tersebut bisa memberatkan rakyat, khususnya 
kaum buruh yang memiliki penghasilan pas-pasan. Menurut Roy penambahan pajak pada 
sembako, akan membuat daya beli buruh menurun. Menurutnya, pandemi ini jelas-jelas 
menurunkan pendapatan buruh, bahkan di antaranya sampai kehilangan pekerjaan atau 
dirumahkan. 

 

TOLAK PPN SEMBAKO, BURUH JABAR: INI MEMBERATKAN! 

Wacana pemerintah dalam memberikan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sembako, 
mendapatkan penolakan dari serikat buruh di Jawa Barat. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK 
SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, kebijakan tersebut bisa memberatkan rakyat, khususnya 
kaum buruh yang memiliki penghasilan pas-pasan. 

Menurut Roy penambahan pajak pada sembako, akan membuat daya beli buruh menurun. 
Menurutnya, pandemi ini jelas-jelas menurunkan pendapatan buruh, bahkan di antaranya sampai 
kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. 

"Pasti menolak, karena menurut kami ini memberatkan. Hal tersebut bisa menurunkan daya beli 
masyarakat, target pemerintah di kuartal kedua dan ketiga di titik 5 persen tidak akan tercapai, 
karena penyeimbang terbesar adalah daya beli," ucap Roy saat dihubungi detikcom, Senin 
(14/6/2021). 

Ia menyoroti program Diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang dinilainya 
malah kian melebarkan kesenjangan sosial di antara warga yang memiliki harta berlebih dan 
warga yang memiliki harta pas-pasan. 
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"Kalau melihat pajak ini yang diuntungkan itu yang menengah ke atas, berbeda dengan pajak 
sembako yang notabene merupakan kebutuhan pokok. Kalau sampai diberi pajak ini yang akan 
memberatkan rakyat, apalagi teman-teman buruh," ucap Roy. 

"Yang kaya makin kaya dengan adanya tax amnesty dan PpnBM, sedangkan masyarakat kecil 
seolah-olah mensubsidi orang kaya (dengan pajak sembako)," ucapnya. 

Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung Setia Mulyawan mengatakan kebijakan tersebut akan membawa dampak luas di 
tengah masyarakat. Apalagi, kata dia, komoditas sembako merupakan barang-barang yang tidak 
bisa dihindari dari segi konsumsinya. 

"Sebetulnya saya juga agak kaget mendengar berita itu. Tapi seandainya wacana ini 
diimplementasikan sekarang tentu saja saya termasuk yang tidak setuju dalam keadaan seperti 
sekarang. Dampaknya tentu kontradiktif dengan ikhtiar kita memicu pertumbuhan ekonomi," 
kata Setia saat dihubungi detikcom beberapa saat lalu. 

"Tentu yang paling kena dampaknya mereka yang penghasilannya rendah (dalam tanda kutip) 
kelompok masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini sebagian besar dari pendapatannya akan 
digunakan untuk belanja kebutuhan konsumsi. Nah mereka semakin tidak punya kelebihan 
kapasitas pendapatan untuk kepentingan lain," tuturnya. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara soal hebohnya rencana Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) untuk sembako dan pendidikan. Hal itu memang diakui akan diberlakukan untuk menyasar 
kalangan menengah atas. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan 
tidak semua sembako akan dikenakan PPN. Melainkan yang diusulkan dalam draf Perubahan 
Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) hanyalah bahan-bahan kebutuhan pokok yang sifatnya premium. 

"Terkait sembako tadi misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional 
ini tentunya tidak dikenakan PPN. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium, (jadi) 
barang-barang kebutuhan pokok yang dikenakan (pajak) adalah kebutuhan pokok premium," 
katanya dalam media briefing soal perubahan UU KUP, Senin (14/6/2021). 
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Narasumber 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Jadi kalau (PMI resmi) kita per tahun 907 orang maka 
diperkirakan sesungguhnya orang Sulawesi Selatan yang bekerja ilegal di negara-negara 
penempatan, itu 1800-an atau bahkan bisa 3 kali lipat 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Tugas kita dalam hal ini BP2MI di Kementerian 
Ketenagakerjaan yang mana menjadi tugas Pemprov juga, pertama kita harapkan tidak ada lagi 
penempatan ilegal 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian 
di sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemampuan berbahasa asing yang semua itu akan 
menjadi nilai tawar sebetulnya agar pekerja kita dihargai dihormati dan mendapatkan gaji yang 
tinggi 

positive - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Selain itu Pemerintah Sulsel akan bangga pekerja 
Sulsel berangkat ke negara penempatan kembali menjadi masyarakat yang sejahtera 

positive - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Tapi sesungguhnya di balik cerita duka, keprihatinan, 
keselamatan, kalau mau jujur mereka yang sukses juga banyak, 

positive - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Sehingga kita bisa menekan angka masalah yang 
dihadapi oleh PMI dengan segala bentuk eksploitasinya jika kita mampu meningkatkan angka 
penempatan secara resmi 

 

Ringkasan 

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disebut turut menyumbang ribuan pekerja migran Indonesia 
(PMI) ilegal ke dunia pada setiap tahunnya. Jumlahnya mencapai 1800-an orang setiap 
tahunnya, alias dua hingga tiga kali lipat dari PMI resmi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menyebut PMI asal Sulsel yang bekerja secara resmi 
di beberapa negara penempatan rata-rata berjumlah 907 orang. Namun yang perlu dicatat, kata 
Benny, jumlah PMI ilegal bisa lebih banyak dari PMI resmi. 
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SULSEL SUMBANG RIBUAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE DUNIA SETIAP TAHUN 

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disebut turut menyumbang ribuan pekerja migran Indonesia 
(PMI) ilegal ke dunia pada setiap tahunnya. Jumlahnya mencapai 1800-an orang setiap 
tahunnya, alias dua hingga tiga kali lipat dari PMI resmi. 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menyebut PMI 
asal Sulsel yang bekerja secara resmi di beberapa negara penempatan rata-rata berjumlah 907 
orang. Namun yang perlu dicatat, kata Benny, jumlah PMI ilegal bisa lebih banyak dari PMI resmi. 

"Jadi kalau (PMI resmi) kita per tahun 907 orang maka diperkirakan sesungguhnya orang 
Sulawesi Selatan yang bekerja ilegal di negara-negara penempatan, itu 1800-an atau bahkan 
bisa 3 kali lipat," ujar Benny kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, 
Makassar, Senin (14/6/2021). 

Oleh karena itu, sebut Benny, pihaknya dan Pemprov Sulsel hari ini melakukan rapat koordinasi 
dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia. Rapat dan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah PMI ilegal. 

"Tugas kita dalam hal ini BP2MI di Kementerian Ketenagakerjaan yang mana menjadi tugas 
Pemprov juga, pertama kita harapkan tidak ada lagi penempatan ilegal," kata Benny. 

Tugas Pemerintah Menyiapkan Pekerja Migran yang Profesional Benny mengatakan, Pemerintah 
Pusat dan juga pemerintah daerah (Pemda) harus mempersiapkan para pekerja yang terampil, 
profesional, terdidik, terlatih. 

"Mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih, 
kemampuan berbahasa asing yang semua itu akan menjadi nilai tawar sebetulnya agar pekerja 
kita dihargai dihormati dan mendapatkan gaji yang tinggi," papar Benny. 

Benny mengatakan, jika semakin banyak pekerja migran resmi yang ditempatkan maka semakin 
besar sumbangan devisa untuk negara dan Sulsel sebagai daerah asal pekerja migran juga akan 
dapat keuntungan devisa dalam bentuk remiten. 

"Selain itu Pemerintah Sulsel akan bangga pekerja Sulsel berangkat ke negara penempatan 
kembali menjadi masyarakat yang sejahtera," katanya. 

Cerita Pekerja Migran Tidak Melulu Berakhir Duka 

Benny tak menampik tak jarang cerita duka datang dari pekerja migran Indonesia. Tapi dia 
menyebut banyak pula pekerja migran yang berhasil. 

"Tapi sesungguhnya di balik cerita duka, keprihatinan, keselamatan, kalau mau jujur mereka 
yang sukses juga banyak," Katanya. 

Kalau dipetakan, lanjut Benny, yang sukses lebih banyak. Namun dia Benny mengaku akan fokus 
mencegah perlindungan pekerja migran Indonesia sehingga kasus pelecehan seksual, kekerasan 
pekerja migran, hingga gaji yang tak dibayarkan tak lagi terjadi. 

"Sehingga kita bisa menekan angka masalah yang dihadapi oleh PMI dengan segala bentuk 
eksploitasinya jika kita mampu meningkatkan angka penempatan secara resmi," ungkap Benny. 

"Mudah-mudahan kunjungan ini menjadi tanda-tanda positif sinergi kolaborasi. BP2MI tadi 
bahkan menawarkan peluang kerja sangat terbuka, gaji yang sangat tinggi, himbau masyarakat 
jangan berangkat ke negeri yang undang-undang perlindungan dan gajinya rendah. Arahkan ke 
perlindungan dan gajinya tinggi," pungkas Benny. 
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Sejumlah karyawan dan para pemandu lagu di Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota 
Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen oleh 
Tim Satgas Covid-19 Natuna. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di 
kabupaten perbatasan tersebut. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman bagi para 
pengunjung, serta memberi kepastian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

 

SATGAS COVID RAPID ANTIGEN PEKERJA HIBURAN MALAM DI RANAI NATUNA 

Sejumlah karyawan dan para pemandu lagu di Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota 
Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen oleh 
Tim Satgas Covid-19 Natuna. 

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di kabupaten perbatasan 
tersebut. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman bagi para pengunjung, serta memberi 
kepastian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

Camat Bunguran Timur, Hamid Asnan saat memimpin pengecekan tersebut mengatakan, 
pandemi Covid-19 diakuinya telah membuat sektor perekonomian mendapatkan pukulan yang 
paling berat termasuk bagi pengusaha THM. 

"Perlu upaya membangkitkan kembali sektor ekonomi, tanpa mengabaikan protokol kesehatan," 
ucapnya saat menggelar rapid tes di Jakarta Food Court (JFC) Jalan RA Kartini, Ranai, Jumat 
(11/6/2021) malam. 

"Malam ini (Jumat malam Sabtu), kami lakukan rapid tes antigen di JFC, Dragon Cafe, dan Puja 
Sera 36, ada sekitar 35 orang, alhamdulillah semuanya negatif," ujarnya. 

Setelah dinyatakan negatif, Camat meminta agar para pekerja tersebut untuk mengikuti 
vaksinasi Covid-19, disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. 
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"Pemilik usahanya nanti yang akan mengkoordinir. Akan kami arahkan ke Gedung Srindit," sebut 
Hamid. 

Upaya Camat Bunguran Timur tersebut disambut baik oleh pemilik JFC, Ricke Kimiyanti atau 
yang dikenal dengan panggilan Cece. Menurutnya, dengan pemeriksaan rapid tes dapat 
memberikan jaminan bahwa tempat usahanya bersih dari Covid-19. 

"Tadi seluruh karyawan dan pemandu lagu yang ada di rapid tes antigen semuanya negatif," 
ucap Cece. 

Cece juga berharap upaya ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam 
menentukan jam operasional yang selama ini hanya sampai pukul 21.00 WIB. Terlebih selama 
ini pihaknya selalu menerapkan protokol kesehatan baik bagi para karyawan maupun tamu yang 
datang. (Yan)  
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Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata yang bekerjasama dengan Perkumpulan Penyelam 
Profesional Bali (P3B) menggelar Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selam. Kegiatan untuk 
meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pemandu wisata selam ini dibuka Asisten 
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mewakili 
Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara di Prama Hotel, Sanur, Senin (14/6). 

 

PEMKOT DENPASAR GELAR PELATIHAN PEMANDU WISATA ALAM SELAM 

Denpasar : Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata yang bekerjasama dengan Perkumpulan 
Penyelam Profesional Bali (P3B) menggelar Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selam. Kegiatan 
untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pemandu wisata selam ini dibuka 
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan 
mewakili Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara di Prama Hotel, Sanur, Senin (14/6). 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani, Kabid 
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, I Wayan Hendaryana, Jajaran Pengurus P3B, 
serta peserta yang melibatkan sedikitnya 20 orang pemandu wisata alam selam. 

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani didampingi Kabid Pengembangan Sumber 
Daya Pariwisata dan Ekraf, I Wayan Hendaryana menjelaskan, wisata bahari memiliki daya tarik 
tersendiri bagi wisatawan. Karenanya, pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, 
motivasi dan kompetensi para pemandu wisata selam, akan berlangsung selama 4 hari. 

"Selain memiliki kompetensi dan keahlian, pelatihan ini juga bertujuan untuk mendukung 
pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pemandu wisata selam," 
jelasnya Dikatakanya, pelatihan ini turut menggandeng Perkumpulan Penyelam Profesional Bali 
(P3B) dan Professional Assiciation of Diving Instructors (PADI). Bahkan, pelatihan dirancang 
tidak hanya sebatas teori, melainkan praktik langsung di kolam dan laut. 
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"Tak hanya teori, pelatihan juga dikemas dengan praktik langsung di kolam dan lautan, beser 
harapan setelah pelatihan ini pemandu selam dapat memiliki sertifikasi serta kompetensi yang 
mumpuni untuk mendukung wisata bahari di Kota Denpasar," terangnya Sementara itu, Walikota 
Denpasar, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan 
Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mengatakan, pihaknya menyambut baik pelatihan bagi 
pemandu wisata alam, khususnya wisata selam. Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan 
peningkatan kompetensi bagi pemandu wisata selam. Sehingga secara berkelanjutan dapat 
mendukung terciptanya pariwisata berkualitas yang berkelanjutan. 

"Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan maksimal, dengan harapan 
dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian, sehingga saat pariwisata telah dibuka nanti 
dengan SDM yang berkuakitas dapat menjaga kepercayaan pasar, khususnya pariwisata di Kota 
Denpasar," jelasnya. 
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Dikutip dari buku, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun, peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 
dapat mencairkan dana pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dari keempat program tersebut. 

 

TATA CARA MENCAIRKAN BPJS KETENAGAKERJAAN ONLINE LEWAT HP 

Dikutip dari buku, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun, peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 
dapat mencairkan dana pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dari keempat program tersebut. 

Untuk mencairkan Ketenagakerjaan, kamu dapat melakukannya secara offline dengan langsung 
ke kantor atau secara online. Berikut cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP 
yang mudah dan praktis melalui Lapak Asik. 

Lapak Asik atau Layanan Tanpa Kontak Fisik merupakan protokol yang dihadirkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana secara online. Kamu dapat mencairkan dana JHT tanpa 
harus datang ke kantor dengan mengikuti berikut: Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 
secara ini dapat menjadi solusi bagi kamu yang ingin menarik dana selama masa pandemi 
COVID-19 tanpa perlu mengantri di keramaian. Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL). 
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BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah instrumen baru pengganti Jamsostek (jaminan sosial 
tenaga kerja) yang berfungsi sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja. Dikutip dari 
buku, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan kesejahteraan 
pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), Jaminan Pensiun (JP), Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK), dan Jasa 
Konstruksi. 

 

CARA CEK SALDO BPJS KETENAGAKERJAAN LEWAT SMS YANG PRAKTIS 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah instrumen baru pengganti Jamsostek (jaminan sosial 
tenaga kerja) yang berfungsi sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja. Dikutip dari 
buku, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan kesejahteraan 
pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), Jaminan Pensiun (JP), Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK), dan Jasa 
Konstruksi. 

Selain itu, Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat layanan tambahan yang diberikan kepada 
perusahaan, pekerja, dan anggota keluarga peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang masih 
aktif. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. 

Bagi kamu pekerja yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, kamu dapat mengecek saldo 
BPJS kamu melalui SMS dengan mengikuti berikut: 1. Sebelum mengecek saldo, sebagai peserta 
BPJAMSOSTEK kamu harus mendaftar via SMS dengan mengetik: 2. Kirim ke 2757 3. Setelah 
terdaftar, kamu dapat mengirimkan pesan dengan format: 4. Kirim ke 2757 Selain melalui SMS, 
kamu juga dapat mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi BPJSTKU Mobile dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut: Kamu dapat mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara 
online melalui dua cara yang sudah dijelaskan di atas. Namun, kamu juga dapat mengeceknya 
secara offline dengan mendatangi langsung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. 
Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL). 
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Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan 
dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan termasuk ke dalam 15 besar provinsi dengan 
penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak. 

 

PEKERJA MIGRAN ASAL SULSEL MASIH BANYAK YANG ILEGAL 

KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Rhamdani, 
mengatakan dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan termasuk ke dalam 15 besar provinsi 
dengan penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak. 

Dia juga menyebutkan, ribuan pekerja migran asal Sulawesi Selatan disebut banyak yang ilegal. 
Jumlahnya hingga ribuan tiap tahun. 

"Rata-rata penempatan per tahun adalah 907 orang. Itu terdata secara resmi. Namun, lebih 
banyak yang ilegal. Bahkan ribuan per tahunnya dikirim oleh calo," sebut Benny. 

"Jadi kalau kita punya data per tahun 907 orang, maka dua kali lipatnya itu ilegal. Bahkan bisa 
tiga kali lipatnya. Sekitar 1.800 orang yang ilegal saat ini," sambung Benny di kantor Gubernur 
Sulsel, Senin (14/6). 

Karena banyak yang ilegal, pihaknya menerima aduan oleh pekerja tiap tahun. Ada terkait kasus 
penyelundupan orang, meninggal, gaji tidak dibayar, ingin dipulangkan, dan tidak punya ongkos 
pulang. 

"Data pengaduan itu lumayan banyak. Tahun 2016 ada 35 kasus, 2017 ada 34, 2018 ada 82 
kasus, 2019 ada 73 kasus dan 2020 ada 34 kasus," ungkap Benny. 

Jika ditotal ada 4.535 orang Sulsel yang menjadi PMI secara legal atau resmi. Pada tahun 2016 
pihaknya mencatat ada 982 PMI asal Sulsel. Kemudian tahun 2017 ada 1.113 orang, tahun 2018 
ada 1.083, 2019 ada 1.074 dan tahun 2020 merosot menjadi 283 orang. 



 

167 

 

"Rata-rata warga Sulsel ini ke Malaysia, Arab Saudi, Papua Nugini, Hongkong dan Taiwan," 
ujarnya. 

Para PMI tersebut berasal dari Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Pinrang dan Bulukumba. Mereka 
mengadu nasib menjadi plantation worker, agricultural labour, housemaid, worker dan operator. 

Benny mengakui jalur konvensional atau ilegal masih menjadi pilihan para pekerja migran yang 
ingin keluar negeri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen kelengkapan serta tidak 
memenuhi syarat, seperti dari segi kesehatan. 

"Mereka merasa yang penting dapat kerjaan. Apalagi tidak memenuhi syarat seperti kesehatan 
dan dokumen. Mereka tidak pikir soal asuransi saat terjadi musibah atau ancaman deportasi," 
tambahnya. 

"Makanya kami terus sosialisasikan soal UU 18 tahun 2017. Setidaknya pemerintah di Provinsi 
bisa bikin Perda untuk perlindungan tenaga kerja kita. Saat ini baru Jawa Timur yang punya," 
sambung Benny. 

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menambahkan masalah pekerja migran saat ini seolah 
dibebankan hanya ke BP2MI saja. Belum lagi tidak adanya dukungan anggaran oleh pemerintah. 

"Pemerintah pusat harus memberi perhatian yang lebih ke BP2MI. Bayangkan, masa pagu 
indikatifnya tahun ini hanya Rp320 miliar. Itu mau bikin apa? Sementara pekerja migran ini ada 
di seluruh dunia. Kita sudah usulkan di komisi IX agar naik dua kali lipat," tutup Ashabul. (LN/OL-
09). 
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Dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 pemerintah Indonesia melalui 
berbagai kementerian memberikan bantuan berupa uang tunai yang bisa digunakan untuk 
berbagai keperluan. Salah satu tujuan pemerintah memberikan berbagai paket bantuan ini 
adalah untuk tetap memastikan pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat tetap bisa memenuhi 
kebutuhannya. Karena dengan adanya pandemi ini hampir semua sektor kehidupan terdampak, 
banyak sekali perusahaan baik skala menengah atau besar yang melakukan pengurangan 
karyawan. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan langsung tunai 
bagi anggota BPJS ketenagakerjaan. Berikut adalah cara daftar bantuan BPJS Ketenagakerjaan 
secara online dengan mudah. 

 

CARA DAFTAR BANTUAN BPJS KETENAGAKERJAAN ONLINE DENGAN MUDAH 

Dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia 
melalui berbagai kementerian memberikan bantuan berupa uang tunai yang bisa digunakan 
untuk berbagai keperluan. Salah satu tujuan pemerintah memberikan berbagai paket bantuan 
ini adalah untuk tetap memastikan pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat tetap bisa memenuhi 
kebutuhannya. Karena dengan adanya pandemi ini hampir semua sektor kehidupan terdampak, 
banyak sekali perusahaan baik skala menengah atau besar yang melakukan pengurangan 
karyawan. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan langsung tunai 
bagi anggota BPJS ketenagakerjaan. Berikut adalah cara daftar bantuan BPJS Ketenagakerjaan 
secara online dengan mudah. 

Cara Mendaftarkan Diri Secara Online 

Dikutip dari lama resmi BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan yang belum mendapatkan bantuan 
BLT ini bisa melakukan pendaftaran nomor rekening terlebih dahulu melalui 
https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/ untuk proses pengisian nomor rekening ini biasanya 
dilakukan oleh perusahaan, jadi kalian bisa menghubungi HRD untuk mendaftarkan diri sebagai 
penerima bantuan sosial ini. 
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Untuk HRD yang ingin melakukan pendaftaran rekening karyawannya, berikut ini adalah cara 
daftarnya : 

Akses https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/; 

Login dengan email dan password yang telah terdaftar; 

Pilih menu monitoring iuran; 

Klik detail tenaga kerja pada kolom action; 

Kemudian akan tampil informasi tenaga kerja; 

Pilih koreksi data TK masal; 

Download template excel; 

Isi data Nomor Rekening, Nama Rekening dan Nama Bank; 

Kemudian pilih upload setelah selesai pengisian tabel; 

Tunggu hingga prosesnya selesai; 

Akan ada notifikasi yang artinya data Anda telah tersimpan. 

Syarat BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Untuk mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
dengan tujuan agar BLT ini sesuai dan tepat sasaran. Dikutip dari lama resmi bpjs berikut adalah 
syarat untuk mendapatkan BLT ini : 

WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK 

Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan 
dan dibuktikan dengan kartu kepesertaan 

Membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5.000.000 
sesuai upah yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan 

Pekerja/buruh penerima upah 

Memiliki rekening bank aktif 

Tidak termasuk penerima manfaat program kartu prakerja 

Bukan karyawan BUMN atau PNS 

Demikian adalah informasi mengenai cara pendaftaran untuk mendapatkan BLT BPJS 
ketenagakerjaan secara online dengan mudah dan cepat. (WWN) 
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Terdapat lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang tercatat sebagai pengirim Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tertinggi. Lima daerah itu diantaranya secara 
berurutan dari tertinggi ke rendah adalah Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Pinrang dan Bulukumba. 

 

LIMA DAERAH DI SULSEL PENGIRIM PEKERJA MIGRAN TERTINGGI 

MAKASSAR -- Terdapat lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang tercatat sebagai pengirim 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tertinggi. 

Lima daerah itu diantaranya secara berurutan dari tertinggi ke rendah adalah Gowa, Bantaeng, 
Jeneponto, Pinrang dan Bulukumba. 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam lima 
tahun terakhir, Sulawesi Selatan termasuk ke dalam 15 besar provinsi dari 34 provinsi di 
Indonesia. 

"Penempatan tertinggi setiap tahunnya, yaitu rata-rata penempatan per tahun adalah 907 orang 
atau secara total terdapat 4.535 warga Sulawesi Selatan yang menjadi PMI," katanya, dalam 
sambutannya, dalam acara Rapat Koordinasi Terbatas Sosialiasasi UU 18 tahun 2017, di Kantor 
Gubernur, Senin, (14/6/2021). 

Ia menyebutkan jumlah PMI setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 (982), 2017 (1.113), 2018 
(1.083), 2019 (1.074), 2020 (283). 

Adapun lima negara tujuan penempatan yang banyak diminati, yakni Malaysia, Arab Saudi, 
Papua Nugini, Hong Kong dan Taiwan. Sedangkan lima jabatan yang paling banyak diminati 
diantaranya, Plantation Worker, Agricultural Labour, Housemaid, Worker dan Operator. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi 
menyebutkan status sosial dan harapan hidup lebih layak menjadi motif mereka menjadi pekerja 
migran. 
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Sehingga kata dia, perlunya perhatian pemerintah pusat dalam melindungi para pekerja migran 
ini. Apalagi ia melihat selama ini PMI merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap 
pendapatan negara. 

“PMI ini adalah salah satu penyumbang terbesar. Tahun 2017 kemarin ternyata sumbangsih PMI 
ini jauh lebih besar. Pemerintah pusat harus memberi perhatian yang lebih,” ujarnya. (selfi/fajar) 
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Narasumber 

negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit 
Bahteramas Kendari untuk menjalani autopsi dari Kepolisian 

 

Ringkasan 

Seorang tenaga kerja asing (TKA) asal China, Chang Yang (30) yang hilang di Konawe, Sulawesi 
Tenggara ditemukan nelayan di Pulau Samarengga, Morowali Sulawesi Tengah. Korban diketahui 
hilang setelah tenggelam di muara Sungai Sampara, Konawe. Laporan penemuan jenazah itu 
diterima Basarnas Kendari yang langsung memberangkatkan tim Rescue untuk mengevakuasi 
korban pada minggu sore (13/6/2021). 

 

HILANG 7 HARI DI KONAWE, TENAGA KERJA ASAL CHINA DITEMUKAN TEWAS DI 
MOROWALI 

Seorang tenaga kerja asing (TKA) asal China, Chang Yang (30) yang hilang di Konawe, Sulawesi 
Tenggara ditemukan nelayan di Pulau Samarengga, Morowali Sulawesi Tengah. 

Korban diketahui hilang setelah tenggelam di muara Sungai Sampara, Konawe. Laporan 
penemuan jenazah itu diterima Basarnas Kendari yang langsung memberangkatkan tim Rescue 
untuk mengevakuasi korban pada minggu sore (13/6/2021). 

Jenazah korban tiba di Kendari pada Senin dini hari (14/6/2021). Kepala Basarnas Kendari, Aris 
Sofingi menjelaskan, ciri ciri fisik jenazah yang ditemukan itu terdapat kemiripan dari laporan 
yang diterima Basarnas sebelumnya. 

"Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Bahteramas Kendari untuk menjalani autopsi dari 
Kepolisian," katanya, Senin (14/6/2021). Hal ini untuk mencocokan ciri-ciri korban yang hilang 
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di muara Sungai Sampara, kompleks Pelabuhan Jeti, kawasan pertambangan PT Virtue Dragon 
Nikel Industri, Konawe. 

Sebelumnya, SAR Kendari mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang di muara Sungai 
Sampara sejak Minggu pagi 6 Juni 2021, atau 7 hari lalu sebelum akhirnya ditemukan. Korban 
merupakan TKA China yang bekerja di PT Obsidian Stenles Stell, Kecamatan Morosi, Kabupaten 
Konawe. 

(shf). 
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negative - M Kholid Habibi (Koordinator UPT BP2MI Malang) Menurut keterangan korban, selama 
pelatihan tidak ada kekerasan fisik. Lebih kepada tertekan dan merasa jenuh selama pelatihan 

negative - M Kholid Habibi (Koordinator UPT BP2MI Malang) Sampai-sampai dia (korban) 
berupaya keluar dari penampungan. Dengan cara melompat dari lantai 4 gedung pelatihan. 
Memang korban merasa tertekan, saya simpulkan dari keterangan ketiga korban, saat mereka 
mengikuti pelatihan ini 

negative - M Kholid Habibi (Koordinator UPT BP2MI Malang) Kami pernah ke BLK PT CKS tetapi 
dalam penyelidikan. Kami juga menegaskan bersama para migran dan calon pekerja migran. 
Kami juga sudah bertemu dengan para korban 

negative - M Kholid Habibi (Koordinator UPT BP2MI Malang) Kalau itu belum bisa saya katakan. 
Karena saya bukan tim yang turun langsung ke lapangan waktu itu. Kasus ini sebagai dasar. Pak 
Benny (Kepala BP2MI Pusat) sudah menyampaikan kemarin 

 

Ringkasan 

Koordinator UPT BP2MI Malang, M Kholid Habibi mengungkapkan alasan di balik kaburnya 5 
calon TKW dari Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta (PT CKS) di Jalan Raya 
Rajasa, Bumiayu, Kota Malang. Dia mengungkapkan, alasan mereka kabur berdasarkan 
pengakuan masing-masing karena tertekan selama masa menunggu di sana. 

 

5 TKW KABUR KARENA MERASA TERTEKAN DI BLK PT CKS 

Malang - Koordinator UPT BP2MI Malang, M Kholid Habibi mengungkapkan alasan di balik 
kaburnya 5 calon TKW dari Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta (PT CKS) di Jalan 
Raya Rajasa, Bumiayu, Kota Malang. Dia mengungkapkan, alasan mereka kabur berdasarkan 
pengakuan masing-masing karena tertekan selama masa menunggu di sana. 
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"Menurut keterangan korban, selama pelatihan tidak ada kekerasan fisik. Lebih kepada tertekan 
dan merasa jenuh selama pelatihan," ujar Habibi, Senin (14/6/2021). 

Habibi mengungkapkan, masa tunggu mereka di BLK PT CKS rata-rata 3-4 bulan. Lamanya masa 
tunggu inilah yang membuat mereka tidak betah. Sehingga memutuskan untuk memilih kabur, 
melompat dari ketinggian 15 meter. Hanya dengan bermodal tali dari selimut pada Rabu 
(9/6/2021) malam. Akibatnya 3 orang terluka dan 2 orang kabur. 

"Sampai-sampai dia (korban) berupaya keluar dari penampungan. Dengan cara melompat dari 
lantai 4 gedung pelatihan. Memang korban merasa tertekan, saya simpulkan dari keterangan 
ketiga korban, saat mereka mengikuti pelatihan ini," papar Habibi. 

Habibi menegaskan, UPT BP2MI Malang berdiri bersama para pekerja migran dan calon pekerja 
migran atau TKW. Mereka memang pernah berada di PT CKS tetapi dalam rangka penyelidikan 
kasus ini. 

"Kami pernah ke BLK PT CKS tetapi dalam penyelidikan. Kami juga menegaskan bersama para 
migran dan calon pekerja migran. Kami juga sudah bertemu dengan para korban," kata Habibi. 

Habibi mengatakan, untuk penutupan izin dan operasional BLK PT CKS mereka menunggu 
instruksi dari BP2MI pusat. Menurutnya, mencuatnya kasus ini menjadi pintu masuk BP2MI 
menelusuri segala jenis pelanggaran yang ada. 

"Kalau itu belum bisa saya katakan. Karena saya bukan tim yang turun langsung ke lapangan 
waktu itu. Kasus ini sebagai dasar. Pak Benny (Kepala BP2MI Pusat) sudah menyampaikan 
kemarin," tandasnya. 

[luc/but]. 
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Sebanyak 5 calon TKW kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Malang. Kelimanya kabur 
dengan melompat dari gedung setinggi 15 meter. Sejumlah pihak pun menyelidiki apa penyebab 
mereka kabur. Salah satunya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
Benny Rhamdani. Benny langsung ke lokasi BLK PT Centra Karya Semesta (CKS). Di sana, Benny 
mengaku banyak menemukan pelanggaran pada calon pekerja migran. 

 

TEMUAN PELANGGARAN DI BALIK LONCATNYA LIMA TKW DI BLK MALANG 

Sebanyak 5 calon TKW kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Malang. Kelimanya kabur 
dengan melompat dari gedung setinggi 15 meter. Sejumlah pihak pun menyelidiki apa penyebab 
mereka kabur. 

Salah satunya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. 
Benny langsung ke lokasi BLK PT Centra Karya Semesta (CKS). Di sana, Benny mengaku banyak 
menemukan pelanggaran pada calon pekerja migran. 

Pelanggaran pertama adalah penyitaan telepon seluler. BLK tersebut menyita HP calon TKW dan 
tak memperbolehkan menggunakannya. 

"Kalau kita temukan hari ini jelas, misalnya handphone. Pengakuan dari perusahaan hanya 
disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case, tidak dalam 
posisi belajar handphone juga ditahan, ini kan sarana vital komunikasi lho, mereka penting 
berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya," ujar Benny kepada wartawan di PT CKS Jalan 
Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Sabtu (12/6/2021). 

Temuan pelanggaran kedua yakni adanya pemotongan gaji. Misalnya, pekerja migran bekerja di 
Singapura dengan gaji sebesar Rp 5,5 juta, ternyata dilakukan pemotongan selama 8 bulan. 

"Per bulan dipotong Rp 4,1 juta, mereka hanya tinggal mendapatkan Rp 1,4 juta, cukup apa?," 
ucap Benny. 
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Selain itu, ada hal lebih fatal ditemukan selama BP2MI mendatangi balai pelatihan itu, yakni 
setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, harus 
menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang mempekerjakan. 

"Di situ diatur, apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Mereka yang sudah mendapatkan 
kerja dan menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini 
kejahatan menurut saya," kata Benny. 

Menurut Benny, hal ini tidak boleh dibiarkan, karena tidak seorang pun bisa sewenang-wenang 
atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pekerja migran. "Mereka adalah 
pahlawan devisa," tuturnya. 

Atas temuan-temuan itu, Benny sangat meyakini ada sebab yang melatarbelakangi lima pekerja 
migran kabur dengan melompat dari gedung setinggi 15 meter. 

Dengan risiko celaka dan bisa kehilangan nyawa, bahkan cacat fisik. "Orang gila mana, berani 
lompat dari gedung setinggi 15 meter, dengan risiko celaka, kehilangan nyawa bahkan cacat 
fisik. Jika tidak ada sesuatu mendorong mereka terpaksa melakukan itu," bebernya. 

Benny juga menemukan satu calon pekerja migran meninggal dunia, yang awalnya dikatakan 
PT CKS meninggal di rumah sakit. 

"Kenapa ada kesan menutup-nutupi, tadi kompak lho. CPMI (Calon pekerja migran Indonesia) 
lain tidak tahu, tidak mungkin. Ternyata mereka justru patungan untuk biaya pengobatan. Maka 
ini kita serahkan kepada kepolisian," tambahnya. 

Tak hanya Benny, polisi juga menemukan dugaan tindak pidana di balik kaburnya lima calon 
TKW dari BLK PT Centra Karya Semesta. Yakni, adanya praktek perdagangan orang. 

"Kita sudah melakukan gelar perkara di Polresta Malang Kota, kita sudah naikan status dari 
penyelidikan ke penyidikan," ujar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata. 

Leonardus mengungkapkan, tindak pidana yang ditemukan selama proses penyelidikan adalah 
praktik perdagangan orang. Pihaknya juga masih mendalami kasus ini, untuk menentukan unsur-
unsur penerapan pasal jika ditemukan adanya tindak pidana lainnya. 

"Ini tindak pidana perdagangan orang, lalu untuk unsur-unsur pasalnya, kalau ada tindak pidana 
lainnya, masih dalam pendalaman kami," tegas Leonardus. 

Dia mengaku, selama proses penyelidikan telah memeriksa sebanyak 11 saksi. Mereka berasal 
dari perusahaan penyedia kerja, warga sekitar, dan juga saksi korban. 

"Dengan pembuatan LP model A, dan kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi, baik 
dari perusahaan penyedia kerja, baik dari saksi-saksi korban dan juga tetangga yang ada di 
sekitar lokasi," akunya. 

Meski sudah menaikkan status dalam proses penyidikan, kata Leonardus, pihaknya belum 
menetapkan adanya tersangka dalam kasus tersebut.Ini baru kita naikkan sidik, ada beberapa 
tahap penyidikan yang akan kita lakukan, baik itu dilakukan oleh penyidik, kami nanti 
menetapkan status tersangkanya," tegasnya. 

Kendati demikian, Wali Kota Malang Sutiaji menyebut ada provokasi dari orang luar yang 
membuat lima calon TKW kabur dari BLK PT CKS. Temuan Sutiaji ini berbeda jauh dengan hasil 
sidak Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. 
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Dalam sidaknya, Sutiaji mengaku telah menelaah legalitas balai latihan kerja itu, Standar 
Operasional Prosedur (SOP), sekaligus kontrak pekerja migran yang berada di sana. 

"Secara Legalitas ternyata ada 2, 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 basicnya kebutuhan," kata Sutiaji kepada wartawan 
usai sidak. 

Sutiaji meyakinkan selama sidak, ia juga menanyakan langsung kepada general manager PT 
CKS, manajemen, sekaligus para calon pekerja migran. 

"Tidak hanya tanya ke GM dan manajemen, tapi saya klarifikasi ke anak-anak. Tidak percaya 
begitu saja, saya lihat fasilitas, benar enggak di sana ada pengajaran, saya lihat memang iya 
ada," sambung politisi Partai Demokrat itu. 

Sementara soal kasus kaburnya lima calon TKW beberapa waktu lalu. Sutiaji justru menegaskan 
adanya provokasi pihak luar sehingga membuat mereka memilih kabur. 

"Informasi yang bisa di-tracking dan sudah masuk ranah kepolisian adalah karena provokasi 
dilihat dari jejak digital PMI," tegas Sutiaji. 

Sutiaji juga meminta jangan ada konotasi negatif terhadap balai latihan kerja. Karena, 
keberadaan BLK sesungguhnya justru membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di 
luar negeri. 

"Jangan memberikan konotasi yang jelek terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini karena 
sesungguhnya di sini membantu masyarakat yang kepingin kerja di luar. Dan ini adalah pejuang-
pejuang devisa negara juga," ungkap Sutiaji. 
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Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour ) diperingati pada 12 Juni. 
Hingga sepekan ke depan, pada 19 Juni, ILO (International Labour Organization) akan 
mempromosikan "Pekan Aksi" (Week of Action). Acara dan kegiatan yang dilakukan selama 
minggu ini akan menjadi kesempatan bagi para mitra untuk menunjukkan kemajuan mengakhiri 
pekerja anak pada tahun 2025. 

 

APA ITU PEKERJA ANAK DAN MENGAPA ANAK TIDAK BOLEH BEKERJA 

Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour ) diperingati pada 12 Juni. 
Hingga sepekan ke depan, pada 19 Juni, ILO (International Labour Organization) akan 
mempromosikan "Pekan Aksi" (Week of Action). 

Acara dan kegiatan yang dilakukan selama minggu ini akan menjadi kesempatan bagi para mitra 
untuk menunjukkan kemajuan mengakhiri pekerja anak pada tahun 2025. 

Hari Sedunia (World Day) dibuat pertama kali sejak ratifikasi universal Konvensi ILNo. 182 
tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan terjadi pada saat krisis COVID-19. 

Tahun ini, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak berfokus pada tindakan yang diambil untuk 
penghapusan pekerja anak. Kendati begitu, pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang belum 
pernah terjadi sebelumnya akan mempengaruhi usaha untuk mengakhiri pekerja anak ini. 

Pasalnya, pada bulan Juni ini, ILO dan UNICEF akan merilis perkiraan dan tren global baru 
tentang pekerja anak (2016-2020). Laporan tersebut mencakup penilaian tentang bagaimana 
kemajuan dalam mengakhiri pekerja anak. Lantas, apa itu pekerja anak dan mengapa anak tidak 
boleh bekerja? Definisi Pekerja Anak Tidak semua pekerjaan yang dilakukan anak dan tidak 
semua anak yang bekerja disebut pekerja anak. Definisi pekerja anak positif adalah pekerjaan 
yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi atau mengganggu sekolah 
mereka. 
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Contoh pekerja anak yang positif, yaitu membantu orang tua dengan pekerjaan rumah, 
membantu dalam bisnis keluarga, mendapatkan uang saku di luar jam sekolah, dan selama 
liburan sekolah. Jenis kegiatan ini berkontribusi pada perkembangan anak dan kesejahteraan 
keluarga mereka. 

Anak-anak dibekali dengan keterampilan, pengalaman, dan membantu mempersiapkan mereka 
menjadi anggota masyarakat yang produktif selama masa dewasa nanti. 

Kendati demikian, istilah "pekerja anak" yang negatif didefinisikan sebagai pekerjaan yang 
merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak-anak, dan yang menyerang 
perkembangan fisik dan mental. 

Pekerja anak dilarang apabila mengacu pada pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau 
moral berbahaya bagi anak-anak; dan mengganggu sekolah mereka dengan merampas 
kesempatan mereka untuk bersekolah, mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah 
sebelum waktunya, atau mengharuskan mereka untuk mencoba menggabungkan kehadiran di 
sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat. 

Bentuk-bentuk "pekerjaan" yang dapat disebut "pekerja anak" bergantung pada usia anak, jenis, 
jam kerja yang dilakukan, kondisi di mana pekerjaan itu dilakukan, dan tujuan yang dikejar oleh 
masing-masing negara. Jawabannya bervariasi dari satu negara ke negara lain dan antarsektor 
di dalam negara. 

Bentuk-bentuk pekerja anak menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 182: Semua bentuk perbudakan 
atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, ijon dan perbudakan 
serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau mewajibkan anak untuk digunakan 
dalam konflik bersenjata; Penggunaan, pengadaan, atau penawaran seorang anak untuk 
pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pornografi; Penggunaan, pengadaan 
atau penawaran seorang anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan 
perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang 
relevan; Pekerjaan yang menurut sifatnya atau keadaan di mana pekerjaan itu dilakukan, 
kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. 

Bentuk-bentuk pekerja anak menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 190: Pekerjaan yang membuat 
anak-anak mengalami kekerasan fisik, psikologis atau seksual; Bekerja di bawah tanah, di bawah 
air, di ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas; Bekerja dengan mesin, peralatan dan 
perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban 
berat; Bekerja di lingkungan yang tidak sehat, misalnya, memaparkan anak-anak pada zat, zat, 
tingkat kebisingan, atau getaran yang merusak kesehatan mereka; Bekerja di bawah kondisi 
yang sangat sulit seperti bekerja berjam-jam, seperti bekerja di malam hari dan anak dikurung 
secara tidak wajar di tempat majikan. 

Alasan Pekerja Anak Harus Dihapuskan Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dalam laman 
UN News menyatakan bahwa pekerja anak harus dihapuskan, karena setiap anak berhak untuk 
kembali bersekolah dan pihaknya ingin memprioritaskan investasi program-program yang dapat 
membuat anak-anak keluar dari angkatan kerja. 

1. Dampak COVID-19 Di Afrika sub-Sahara, pertumbuhan penduduk, krisis berulang, kemiskinan 
ekstrem, dan langkah-langkah perlindungan sosial yang tidak memadai telah menyebabkan 
sebanyak 16,6 juta anak terlibat dalam pekerja anak selama empat tahun terakhir. 

Secara global sembilan juta anak memiliki risiko untuk menjadi pekerja anak pada akhir tahun 
2022. Angka tersebut adalah akibat dari pandemi dan kemungkinan dapat meningkat menjadi 
46 juta tanpa akses ke cakupan perlindungan sosial yang kritis. 
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Ditambah lagi dengan masalah ekonomi dan penutupan sekolah akibat COVID-19. Adanya realita 
ini, kemungkinan anak-anak untuk dipaksa bekerja menjadi lebih besar bahkan semakin buruk. 

2. Memperbaiki tren Agar dapat memperbaiki tren kenaikan, ILO dan UNICEF menyerukan 
perlindungan sosial yang memadai, termasuk tunjangan anak universal. 

Tunjangan tersebut meliputi, peningkatan pengeluaran untuk pendidikan berkualitas dan 
mengembalikan semua anak ke sekolah, terutama bagi mereka yang dipaksa keluar sebelum 
COVID-19 investasi dalam sistem perlindungan anak, layanan publik pedesaan, dan mata 
pencaharian. 

Sebagai bagian dari Tahun Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak, kemitraan global 
Aliansi 8.7, yang mana UNICEF dan ILO adalah mitra berniat untuk mendorong negara-negara 
Anggota, organisasi regional, internasional, dan lainnya untuk melipatgandakan upaya mereka 
dalam perjuangan global melawan pekerja anak dengan membuat janji berupa tindakan nyata. 
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Judul Perusahaan Outsourcing Akan Kena PPN 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Pungutan PPN 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210614094907-532-
653961/perusahaan-outsourcing-akan-kena-ppn 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 10:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Pasal 4A Ayat 3 RUU KUP (NA) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut k (jasa tenaga kerja) dihapus 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan memberlakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada jasa penyedia 
tenaga kerja alias perusahaan outsourcing. Sebelumnya, outsourcing merupakan jenis jasa yang 
tidak dikenakan PPN. Perubahan tersebut tercantum dalam rancangan (draft) RUU Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang didapat 
CNNIndonesia.com. Dalam Pasal 4A Ayat 3 RUU KUP, pemerintah menghapus jasa tenaga kerja 
dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN. 

 

PERUSAHAAN OUTSOURCING AKAN KENA PPN 

Jakarta - Pemerintah akan memberlakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada jasa 
penyedia tenaga kerja alias perusahaan outsourcing. Sebelumnya, outsourcing merupakan jenis 
jasa yang tidak dikenakan PPN. 

Perubahan tersebut tercantum dalam rancangan (draft) RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang didapat CNNIndonesia.com. Dalam 
Pasal 4A Ayat 3 RUU KUP, pemerintah menghapus jasa tenaga kerja dari jenis jasa yang tidak 
dikenai PPN. 

"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa 
sebagai berikut k (jasa tenaga kerja) dihapus," bunyi aturan tersebut dikutip Senin (14/6). 

Sementara itu, kriteria jasa tenaga kerja yang bebas PPN selama ini diatur dalam PMK 
83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN. 
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Dalam PMK 83/2012 dijelaskan ada tiga jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Meliputi jasa 
tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak 
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan 
pelatihan bagi tenaga kerja. 

PMK tersebut juga mengatur sejumlah ketentuan untuk jasa tenaga kerja yang bebas PPN. 

Pertama, jasa tenaga kerja. Pengertian jasa tenaga kerja dalam PMK 83/2012 adalah jasa yang 
diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. 

Kedua, jasa yang sebelumnya bebas dari PPN adalah jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang 
pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 
tersebut. 

Pengertian jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh 
pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. 

Jasa penyediaan tenaga kerja dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, 
pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu 
kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. 

Sejumlah kriteria jasa penyediaan tenaga kerja adalah pengusaha penyedia jasa tenaga kerja 
tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait 
dengan pemberian jasa kena pajak lainnya. 

Selain itu, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan. 

Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang 
disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja dan tenaga kerja yang 
disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. 

Ketiga, jasa tenaga kerja yang sebelumnya bebas PPN adalah jasa penyelenggaraan pelatihan 
bagi tenaga kerja. 

PMK PMK 83/2012 menyatakan termasuk dalam pengertian tenaga kerja adalah peserta magang 
yang melakukan kegiatan pemagangan. (ulf/agt)  
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Judul Serikat Nelayan Targetkan 25.000 Peserta BPJamsostek 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Ik 

Tanggal 2021-06-14 10:02:00 

Ukuran 115x133mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 13.455.000 

News Value Rp 67.275.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Aang Supono (Kepala BP Jamsostek Medan Kota) Apalagi dengan adanya Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan maka seluruh pekerja harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial 
dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek 

positive - Aang Supono (Kepala BP Jamsostek Medan Kota) Profesi nelayan memiliki risiko 
kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Maka itu, perlindungan jaminan sosial merupakan hal yang 
wajib dimiliki agar mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman 

positive - Ady Boby Santo (Sekretaris Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Sumut) 
Saat ini sudah terkumpul sebanyak 5.000 orang yang akan menjadi peserta BPJamsostek dan 
kami akan terus melakukan sosialisasi. Bahkan, di 33 kabupaten kami menargetkan sebanyak 
25.000 orang bisa menjadi peserta BPJamsostek 

positive - Ady Boby Santo (Sekretaris Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Sumut) 
Banyak sekali manfaat sebagai peserta BPJamsostek dengan berbagai program yang ditawarkan. 
Maka itu, wajib seluruh nelayan menjadi peserta 

positive - Ady Boby Santo (None) Banyak sekali manfaat sebagai peserta BPJamsostek dengan 
berbagai program yang ditawarkan. Maka itu, wajib seluruh nelayan menjadi peserta. 

 

Ringkasan 

BPJamsostek terus berupaya berakselerasi dalam rangka menyebarkan perlindungan sosial 
kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada asosiasi nelayan. Kepala Cabang 
BPJamsostek Medan Kota, Aang Supono mengatakan akan melakukan kerja sama dengan 
penandatanganan MoU di mana pihaknya ingin memberikan perlindungan kepada seluruh 
pekerja di sektor nelayan. 
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SERIKAT NELAYAN TARGETKAN 25.000 PESERTA BPJAMSOSTEK 

Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada BPJamsostek sebagai salah satu lembaga 
negara yang bergerak dalam jaminan perlindungan sosial agar pekerja di Indonesia 
mendapatkan perlindungan untuk mengatasi resiko sosial, ekonomi atau hubungan kerja. 

Maka itu. BPJamsostek terus berupaya berakselerasi dalam rangka menyebarkan perlindungan 
sosial kepada seluruh lapisan masyarakat kepada asosiasi nelayan. 

Kepala Cabang BPJamsostek Medan Kota, Aang Supono mengatakan, kami melakukan kerja 
sama dengan penandatanganan MoU di mana pihaknya ingin memberikan perlindungan kepada 
seluruh pekerja di sektor nelayan. 

"Apalagi dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka seluruh pekerja harus 
mendapatkan perlindungab jaminan sosial dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek," 
katanya dalam kegiatan Penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota 
dengan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Sumut. Kamis (10/6). 

Aang menjelaskan, melalui kerja sama ini nantinya akan lebih mudah menjangkau. Apalagi 
manfaatnya luar biasa jika terjadi kecelakaan kerja dan dari sinilah negara hadir melalui 
BPJamsostek agar peserta tidak terbebani lagi dengan biaya pengobatan. 

"Profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Maka itu, perlindungan 
jaminan sosial merupakan hal yang wajibdimiliki agar mereka dapat bekerja dengan aman dan 
nyaman," jelasnya. 

Bahkan, kerjasama ini merupakan bukti keseriusan BPJamsostek dalam merangkul para pekerja 
untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja, khususnya di sektor perikanan sehingga 
secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas dan menjamin perlindungan sosial para 
nelayan. 

Lebih lanjut. Sekretaris Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Sumut. Ady Boby 
Santo mengungkapkan, anggota serikat yang berprofesi sebagai nelayan di sektor kelautan dan 
perikanan memiliki resiko besar dan cukup tinggi dalam bekerja. Untuk itu, pihaknya berharap 
terjalinnya sinergi-tas. 

"Saat ini sudah terkumpul sebanyak 5.000orang yang akan menjadi peserta BPJamsostek dan 
kami akan terus melakukan sosialisasi. Bahkan, di 33 kabupaten kami menargetkan sebanyak 
25.000 orang bisa menjadi peserta BPJamsostek," ungkapnya. 

Dia menambahkan, nelayan terdiri dari berbagai kategori yakni nelayan di laut, pekerja nelayan, 
buruh nelayan dan pedagang nelayan. "Banyak sekali manfaat sebagai peserta BPJamsostek 
dengan berbagai program yang ditawarkan. Maka itu, wajib seluruh nelayan menjadi peserta." 
ujarnya. (Ik) 
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Judul Menaker Ida Fauziyah Beberkan Langkah Konkret Upaya Hapuskan 
Pekerja Anak di Indonesia 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012051513/menaker-ida-
fauziyah-beberkan-langkah-konkret-upaya-hapuskan-pekerja-anak-di-
indonesia 

Jurnalis Nurul Khadijah 

Tanggal 2021-06-14 10:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius 
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia 

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-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 
yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 
komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan 
pidato kunci pada 'End Child labour virtual race 2021' yang diselenggarakan oleh Organisasi 
Buruh Internasional atau ILO dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau 
World Day Against Labour 2021, Sabtu, 12 Juni 2021, secara virtual dari Jakarta. 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH BEBERKAN LANGKAH KONKRET UPAYA HAPUSKAN 
PEKERJA ANAK DI INDONESIA 

Masa anak - anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang seharusnya didukung 
dengan berbagai kemudahan. 

Namun, ironisnya masih saja ada yang merekrut pekerja dibawah umur, bahkan anak - anak 
yang seharusnya sekolah namun karena kondisi yang tak mendukung mereka pun terpaksa 
menyambung ekonomi keluarganya. 
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Sehubungan dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan 
bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. 

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada 'End Child labour virtual race 
2021' yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam rangka 
Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, Sabtu, 12 
Juni 2021, secara virtual dari Jakarta. 

Menaker Ida mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari 
berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. 

Dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari 
sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10 hingga 17 tahun berdasarkan data Survei Sosial 
Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019. 

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," tutur Ida. 

Lebih lanjut, Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan di tahun 2021 
ini, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Sekretariat Kabinet. 

Adapun yang 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 perlindungan sosial pada kelompok buruh 
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota 
keluarga untuk menjadi pekerja anak. 

Kemudian 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 Sumatra Utara, 
Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. 

Kendati begitu, Menaker Ida mengakui saat ini masih terdapat 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 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," ujarnya. 

Menutup pernyataannya, 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," tuturnya.***. 
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Judul Bisa Bahasa China Jadi Syarat Masuk Perusahaan, Anggota DPRD Kutai 
Timur Murka 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Persyaratan Perekrutan Pegawai Kobexindo 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012051566/bisa-bahasa-
china-jadi-syarat-masuk-perusahaan-anggota-dprd-kutai-timur-murka 

Jurnalis Rio Rizky Pangestu 

Tanggal 2021-06-14 09:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Agusriansyah Ridwan (Anggota DPRD Kutai Timur) Ini menurut perspektif saya 
merupakan bagian dari yang dinamakan new imperialism, penjajahan gaya baru yang dilakukan 
dengan berbagai intrik 

neutral - Agusriansyah Ridwan (Anggota DPRD Kutai Timur) Oleh karena itu saya betul-betul 
minta kepada Disnaker agar supaya betul-betul memanggil (perusahaan) untuk mengubah pola 
(perekrutan pegawai) 

negative - Agusriansyah Ridwan (Anggota DPRD Kutai Timur) Silakan. Wajar saja kalau (pegawai 
di) perusahaan itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Spanyol, wajar. Tapi tidak 
boleh dijadikan persyaratan 

negative - Agusriansyah Ridwan (Anggota DPRD Kutai Timur) Kita tidak dalam posisi membenci 
sebuah bahasa. Kita tidak dalam posisi perspektif sebuah ras. Ini kita diskusikan soal mekanisme 
penerimaan tenaga kerja. Harusnya putra-putri terbaik lokal diberi peluang seluas-luasnya untuk 
diterima (menjadi pegawai). Adapun soal kemampuan bahasa sebaiknya diberikan pelatihan 
setelah diterima, baru dilakukan kontrak kerja agar tidak terjadi hal-hal demikian 

negative - Agusriansyah Ridwan (Anggota DPRD Kutai Timur) Kita tidak dalam posisi membenci 
sebuah bahasa. Kita tidak dalam posisi perspektif sebuah ras. Ini kita diskusikan soal mekanisme 
penerimaan tenaga kerja. 

 

Ringkasan 

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, murka saat mengetahui persyaratan 
perekrutan pegawai PT Kobexindo Cement yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa 
China. Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai wujud dari penjajahan 
gaya baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing (TKA). "Ini menurut 
perspektif saya merupakan bagian dari yang dinamakan new imperialism, penjajahan gaya baru 
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yang dilakukan dengan berbagai intrik," ucapnya dalam rapat dengar pendapat antara Kutai 
Timur dan manajemen PT Kobexindo Cement, dikutip Pikiran-rakyat.com dari video yang 
diunggah kanal Youtube STV News pada 11 Juni 2021. 

 

BISA BAHASA CHINA JADI SYARAT MASUK PERUSAHAAN, ANGGOTA DPRD KUTAI 
TIMUR MURKA 

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, murka saat mengetahui persyaratan 
perekrutan pegawai PT Kobexindo Cement yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa 
China. 

Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai wujud dari penjajahan gaya 
baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing (TKA). 

"Ini menurut perspektif saya merupakan bagian dari yang dinamakan new imperialism, 
penjajahan gaya baru yang dilakukan dengan berbagai intrik," ucapnya dalam rapat dengar 
pendapat antara Kutai Timur dan manajemen PT Kobexindo Cement, dikutip Pikiran-rakyat.com 
dari video yang diunggah kanal Youtube STV News pada 11 Juni 2021. 

Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) 
Kutai Timur. 

Acara itu semestinya dihadiri pihak PT Kobexindo Cement. Namun, pihak perusahaan tak 
mengirimkan perwakilannya dengan alasan pandemi Covid-19 dan minta rapat dijadwalkan 
ulang. 

Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas 
perusahaan. 

"Oleh karena itu saya betul-betul minta kepada Disnaker agar supaya betul-betul memanggil 
(perusahaan) untuk mengubah pola (perekrutan pegawai)," ucap politisi dari Partai Keadilan 
Sejahtera itu. 

"Silakan. Wajar saja kalau (pegawai di) perusahaan itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, 
bisa bahasa Spanyol, wajar. Tapi tidak boleh dijadikan persyaratan," katanya. 

Agusriansyah Ridwan mengatakan, jika PT Kobexindo Cement berkukuh menjadikan kemampuan 
bahasa China sebagai persyaratan, maka dia meminta PDRD Kutai Timur segera mengadakan 
rapat paripurna untuk membentuk tim investigasi. 

"Kita tidak dalam posisi membenci sebuah bahasa. Kita tidak dalam posisi perspektif sebuah ras. 
Ini kita diskusikan soal mekanisme penerimaan tenaga kerja." 

"Harusnya putra-putri terbaik lokal diberi peluang seluas-luasnya untuk diterima (menjadi 
pegawai). Adapun soal kemampuan bahasa sebaiknya diberikan pelatihan setelah diterima, baru 
dilakukan kontrak kerja agar tidak terjadi hal-hal demikian," katanya menerangkan.***. 
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Judul Kejari Deliserdang Dukung Peningkatan Kepatuhan Jamsos 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Ik 

Tanggal 2021-06-14 09:41:00 

Ukuran 135x120mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 21.060.000 

News Value Rp 105.300.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Iskandar (Kepala BPJamsostek Cabang Tanjung Morawa) Selain sosialisasi juga 
dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kejari deli Serdang atas peran Aktif Seksi 
Perdata dan Tata Usaha Negara atas peran aktifnya dalam peningkatan kepatuhan pelaksanaan 
program jaminan sosial tenaga kerja di Deliserdang 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Kejaksaan Negeri Deliserdang melaksanakan 
rapat koordinasi dan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dihadiri 
Kepala BPJamsostek Cabang 'Tanjung Morawa, Iskandar. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang 
Jabbal Nur. Kasidatun Kejari Deli Serdang Fahri Ramadhani, dan para Jaksa Pengacara Negara 
(JPN). 

 

KEJARI DELISERDANG DUKUNG PENINGKATAN KEPATUHAN JAMSOS 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Kejaksaan Negeri Deliserdang melaksanakan 
rapat koordinasi dan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPJamsostek Cabang 'Tanjung Morawa, Iskandar. Kepala 
Kejaksaan Negeri Deli Serdang Jabbal Nur. Kasidatun Kejari Deli Serdang Fahri Ramadhani, dan 
para Jaksa Pengacara Negara (JPN). 

Kepala BPJamsostek Cabang Tanjung Morawa, Iskandar mengatakan, dalam kegiatan tersebut, 
pihaknya juga melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan 
menyebarluaskan berbagai informasi seputar Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
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"Selain sosialisasi juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kejari deli Serdang 
atas peran Aktif Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas peran aktifnya dalam peningkatan 
kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Deliserdang," katanya. Selasa 
(8/6). 

Kajari Deliserdang, Jabal Nur juga mendukung penuh optimalisasi pelaksaan program jaminan 
sosial ketenagakerjaan dan berharap dengan adanya Inpres ini akan semakin memacu jajaran 
Kejaksaan untuk terus memberikan kesadaran kepada pemberi kerja, agar dapat menunaikan 
tanggung jawabnya, sebelum langkah-langkah hukum ditempuh sesuai ketentuan UU. (ik) 

caption: 

DUKUNG KEPATUHAN: Kepala BP Jamsostek Cabang Tanjung Morawa. Iskandar (empat dari kiri) 
bersama Kajari Deliserdang, Jabal Nur (lima dari kanan) dalam rapat koordinasi mendukung 
Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, Selasa (8/6). 
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Judul Hilang di Sungai Konawe, TKA Tiongkok Ditemukan Sudah Meninggal 
di Morowali 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kasus TKA Asal China 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/hilang-di-sungai-konawe-tka-tiongkok-
ditemukan-sudah-meninggal-di-morowali 

Jurnalis boy 

Tanggal 2021-06-14 09:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri 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 

Seorang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok bernama Chang Yang (30) yang dilaporkan 
hilang tenggelam di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (7/6), 
ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu 
(13/6). 

Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi menjelaskan pada Minggu (13/6), pukul 13.40 Wita, 
pihaknya menerima informasi dari seorang nelayan bernama Polo bahwa pukul 09.00 Wita telah 
ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga. 

 

HILANG DI SUNGAI KONAWE, TKA TIONGKOK DITEMUKAN SUDAH MENINGGAL DI 
MOROWALI 

Seorang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok bernama Chang Yang (30) yang dilaporkan 
hilang tenggelam di Sungai Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (7/6), 
ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu 
(13/6). 



 

195 

 

Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi menjelaskan pada Minggu (13/6), pukul 13.40 Wita, 
pihaknya menerima informasi dari seorang nelayan bernama Polo bahwa pukul 09.00 Wita telah 
ditemukan jenazah di sekitar Pulau Samarengga. 

"Jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan korban TKA yang tenggelam di 
muara Sungai Sampara, Kecamatan Kapoiala, Konawe," kata Aris melalui rilis Humas Basarnas 
Kendari, Minggu (13/6). 

Berdasarkan informasi itu, Tim SAR gabungan yang terdiri dari enam orang rescuer Basarnas 
Kendari, satu personel Polairud Molawe, satu personel Pos AL Molawe, satu Divisi Keamanan PT 
Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan satu juru bicara dari pihak perusahaan/jubir dari PT 
Dras, berangkat menuju pulau Samarengga 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 Stainles Steel, 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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Judul Menaker: Hapus Pekerja Anak 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis SIM 

Tanggal 2021-06-14 09:26:00 

Ukuran 100x75mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.500.000 

News Value Rp 16.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketidakberdayaan ekonomi orangtua 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 memiliki komitmen 
besar untuk menghapus pekerja anak. Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan 
pidato kunci pada End Child Labour Virtual Race 2021 yang diselenggarakan Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World 
Day Against Labour 2021, secara virtual dari Jakarta, Minggu (13/6). 

 

MENAKER: HAPUS PEKERJA ANAK 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Pemerintah memiliki komitmen 
besar untuk menghapus pekerja anak 

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan pidato kunci pada End Child Labour Virtual 
Race 2021 yang diselenggarakan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan 
Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, secara virtual dari 
Jakarta, Minggu (13/6). 

Menaker mengungkapkan, 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 anak berumur 10-17 tahun berdasarkan data 

Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019. 
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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 orangtua 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," ujarnya. (Sim)-f 
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Judul TKA Cina yang Tenggelam Bekerja di Pertambangan 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kasus TKA Asal China 

Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1078138/tka-cina-yang-tenggelam-
bekerja-di-pertambangan 

Jurnalis H. Atto Raidi 

Tanggal 2021-06-14 08:50:00 

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 - Aris Sofingi Kabasrnas Kendari (Kepala Basarnas 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 

Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, Chang Yang (30) yang meninggal dunia karena tenggelam 
di muara sungai Sampara kabupaten konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah tenaga kerja 
asing yang bekerja di perusahaan tambang nikel PT Obsidian Stainlies Stell, (OSS) di Kecamatan 
Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Korban ditemukan setelah pencarian dilakukan 
selama sepekan. 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. 

 

TKA CINA YANG TENGGELAM BEKERJA DI PERTAMBANGAN 

Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, Chang Yang (30) yang meninggal dunia karena tenggelam 
di muara sungai Sampara kabupaten konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah tenaga kerja 
asing yang bekerja di perusahaan tambang nikel PT Obsidian Stainlies Stell, (OSS) di Kecamatan 
Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. 
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Korban ditemukan setelah pencarian dilakukan selama sepekan. 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. (imr). 
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Judul BP Jamsostek Bidik Pegawai Pemda dan BUMDes Jadi Peserta 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-bidik-pegawai-pemda-
dan-bumdes-jadi-peserta 

Jurnalis vendy yhulia susanto 

Tanggal 2021-06-14 08:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

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. 

 

BP JAMSOSTEK BIDIK PEGAWAI PEMDA DAN BUMDES JADI PESERTA 

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. 

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 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 kebijakan ini bisa berjalan baik. 
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"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. 

 

 

 

  



 

202 

 

Judul Soal 5 CPMI Kabur, Kemenaker: Bila Ada Penyimpangan Bisa 
Dikenakan Sanksi 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/14/080542326/soal-5-cpmi-
kabur-kemenaker-bila-ada-penyimpangan-bisa-dikenakan-sanksi 

Jurnalis Kiki Safitri 

Tanggal 2021-06-14 08:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Narasumber 

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian 
Ketenagakerjaan) Pengawas ketenagakerjaan harus 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) Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi pelatihan kerja baik 
lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
yang berlaku, seperti pencabutan izin 

positive - 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 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta) Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat 
dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta) 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 

 

Ringkasan 

Pasca-insiden kaburnya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Balai Latihan Kerja (BLK) 
Malang Jawa Timur, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperketat pengawasan 
terhadap BLK. Kemenaker menyiapkan sanksi kepada BLK jika terbukti melanggar regulasi yang 
berlaku. 
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SOAL 5 CPMI KABUR, KEMENAKER: BILA ADA PENYIMPANGAN BISA DIKENAKAN 
SANKSI 

JAKARTA, - Pasca-insiden kaburnya 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Balai Latihan 
Kerja ( BLK ) Malang Jawa Timur, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperketat 
pengawasan terhadap BLK. Kemenaker menyiapkan sanksi kepada BLK jika terbukti melanggar 
regulasi yang berlaku. 

"Pengawas ketenagakerjaan harus 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 siaran pers Minggu (13/6/2021). 

Sebelumnya 5 orang CPMI yang ditampung di mess PT Cipta Karya Sejati (PT CKS) kabur dari 
BLK. Dua di antaranya berhasil melarikan diri, sementara 3 rekan lainnya terjatuh setelah alat 
yang mereka gunakan untuk turun (berupa kain sarung) putus. Mereka mengaku kabur karena 
tidak tahan kerap mendapatkan perundungan dan hanya mendapatkan makan 1 kali dalam 
sehari. 

PT CKS merupakan BLK yang berada di Malang yang menampung CPMI sebelum diberangkatkan 
ke luar negeri untuk bekerja. Hingga saat ini BLK tersebut menampung 101 CPMI yang berasal 
dari Nusa Tenggara Barat. Rencananya 56 orang akan diberangkatkan ke Singapura dan 40 
orang lainnya diberangkatkan ke Hongkong. Akibat pandemic Covid-19, para CPMI ini berada di 
penampungan dalam waktu yang lama, sembari mengikuti pelatihan bahasa sebelum 
diberangkatkan ke luar negeri. 

Menurut Haiyani, bila hasil investigasi yang sedang berlangsung saat ini menemukan BLK 
tersebut tidak patuh terhadap regulasi yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka sanksi adminstratif hingga pencabutan izin 
beroperasi akan dikenakan. 

"Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, 
perekrutannya maupun pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, 
seperti pencabutan izin," jelas dia. Hal penting lainnya yang diperiksa oleh tim Kemenaker, 
adalah 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 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 Suhartono. Pihaknya 
menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker dan K3, untuk menindaklanjuti 
permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan 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," terangnya. 
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Judul Tim SAR Evakuasi Jenazah TKA Asal Cina Korban Tenggelam Dimuara 
Sampara 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kasus TKA Asal China 

Halaman/URL https://rri.co.id/kendari/1668-bencana-alam/1078156/tim-sar-evakuasi-
jenazah-tka-asal-cina-korban-tenggelam-dimuara-sampara 

Jurnalis H. Atto Raidi 

Tanggal 2021-06-14 07:57:00 

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 - Aris Sofingi (Kepala Basarnas Kendari) Karena kondisi cuaca dilapangan sudah 
mendukung, evakuasi korban dari pulau samaringga menuju dermaga jety morosi tiba pada 
pukul 02.35 wita. Selanjutnya korban dibawa menuju RS Bahtermas menggunakan Ambulance 
milik Basarnas Kendari dan tiba pada pukul 04.51 Wita 

 

Ringkasan 

Sekira pukul 00:15 Wita, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, Chang Yang (30) korban tenggelam 
di muara sampara konawe telah dievakuasi dari pulau samaringga menui kepulauan kabupaten 
morowali Sulawesi Tengah (Sulteng) menuju morosi kabupaten konawe Sulawesi Tenggara 
(Sultra). "Karena kondisi cuaca dilapangan sudah mendukung, evakuasi korban dari pulau 
samaringga menuju dermaga jety morosi tiba pada pukul 02.35 wita. Selanjutnya korban dibawa 
menuju RS Bahtermas menggunakan Ambulance milik Basarnas Kendari dan tiba pada pukul 
04.51 Wita,"kata Aris Sofingi di Kendari, Senin (14/6/2021). 

 

TIM SAR EVAKUASI JENAZAH TKA ASAL CINA KORBAN TENGGELAM DIMUARA 
SAMPARA 

Sekira pukul 00:15 Wita, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, Chang Yang (30) korban tenggelam 
di muara sampara konawe telah dievakuasi dari pulau samaringga menui kepulauan kabupaten 
morowali Sulawesi Tengah (Sulteng) menuju morosi kabupaten konawe Sulawesi Tenggara 
(Sultra). 

"Karena kondisi cuaca dilapangan sudah mendukung, evakuasi korban dari pulau samaringga 
menuju dermaga jety morosi tiba pada pukul 02.35 wita. Selanjutnya korban dibawa menuju RS 
Bahtermas menggunakan Ambulance milik Basarnas Kendari dan tiba pada pukul 04.51 
Wita,"kata Aris Sofingi di Kendari, Senin (14/6/2021). 
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Dengan ditemukannya korban salah seorang pekerja tambang di PT.OSS Morosi Konawe itu 
maka operasi pencarian dinyatakan ditutup. 

Adapun unsur yanng terlibat dalam pencarian yakni Rescuer Basarnas Kendari 10 Orang, Rescuer 
Unit Siaga SAR Konut 5 Orang, Polair Mako Kendari 4 Orang, Polairut konut 4 Orang, Pos AL 
Konut 3 Orang, PT. Virtue Dragon 1 Orang, dan dari PT. Dras 1 Orang. 

Sedangkan Alut yg digunakan, 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 serta Speed Polairud Mako Kendari. 
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Judul TKA Asal China Ditemukan Tenggelam Dipulau Samarengga 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kasus TKA Asal China 

Halaman/URL https://rri.co.id/tanggap-bencana/1078130/tka-asal-china-ditemukan-
tenggelam-dipulau-samarengga 

Jurnalis H. Atto Raidi 

Tanggal 2021-06-14 07:50:00 

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 - Aris Sofingi (Kepala Basarnas 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, 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. 

 

TKA ASAL CHINA 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, 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 
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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 alat 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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Judul Berita Foto - Gandeng Buruh dan Pengusaha, Kemnaker Gelar 
Kompetisi Futsal 

Nama Media detik.com 

Newstrend Kompetisi Futsal Tripartit 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-5604713/gandeng-buruh-dan-
pengusaha-kemnaker-gelar-kompetisi-futsal 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 06:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - GANDENG BURUH DAN PENGUSAHA, KEMNAKER GELAR KOMPETISI 
FUTSAL 

caption : Kementerian Ketenagakerjaan gelar Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021. Kompetisi 
ini diikuti oleh serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah. 
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Judul Disnaker Jabar Sebut Haleyora Sudah Bayar 

Nama Media inilah.com 

Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN 

Halaman/URL https://inilah.com/news/2595357/disnaker-jabar-sebut-haleyora-sudah-
bayar 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-14 00:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bambang Supriyanto (Pakar Hukum Perburuhan) Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih 
baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, kewajiban perusahaan membayarkan 
thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai dengan ketentuan 

neutral - Bambang Supriyanto (Pakar Hukum Perburuhan) Pemeriksaan yang dilakukan Dinas 
sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR 

neutral - Dokumen tanggal 18 Mei 2021 (N/A) Saudara sudah membayarkan THR sesuai 
ketentuan. Namun demikian sebaiknya setiap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemberi kerja 
atau penerima pekerjaan yang meyangkut kepentingan dan hak tenaga kerja sebelum 
diberlakukan wajib dilakukan sosialisasi atau diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja tanpa 
terkecuali, 

 

Ringkasan 

Kisruh tunjangan hari raya yang melanda PT Haleyora Power ternyata sudah diperiksa Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Dalam dokumen pemeriksaan disimpulkan, pemasok 
tenaga alih daya PLN tidak melanggar aturan. Dokumen tanggal 18 Mei 2021 yang 
ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Asep Cucu 
menunjukkan kesimpulan itu. Dihubungi pada Jumat (11/6/2021), Asep hanya menanyakan 
sumber yang memberikan dokumen tersebut. Ia tidak menyangkal isi dokumen. 

 

DISNAKER JABAR SEBUT HALEYORA SUDAH BAYAR 

Kisruh tunjangan hari raya yang melanda PT Haleyora Power ternyata sudah diperiksa Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Dalam dokumen pemeriksaan disimpulkan, pemasok 
tenaga alih daya PLN tidak melanggar aturan. 



 

210 

 

Dokumen tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah IV Bandung Asep Cucu menunjukkan kesimpulan itu. Dihubungi pada Jumat 
(11/6/2021), Asep hanya menanyakan sumber yang memberikan dokumen tersebut. Ia tidak 
menyangkal isi dokumen. 

"Saudara sudah membayarkan THR sesuai ketentuan. Namun demikian sebaiknya setiap 
kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemberi kerja atau penerima pekerjaan yang meyangkut 
kepentingan dan hak tenaga kerja sebelum diberlakukan wajib dilakukan sosialisasi atau 
diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali," demikian tertulis di dokumen hasil 
pemeriksaan itu. 

Pakar hukum perburuhan Bambang Supriyanto mengatakan, hasil pemeriksaan itu menunjukkan 
PT Haleyora Power sudah memenuhi kewajiban. Pemeriksaan itu sudah memenuhi ketentuan 
soal ketenagakerjaan di Indonesia. 

"Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, 
kewajiban perusahaan membayarkan thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai 
dengan ketentuan," kata dia. 

Ia menyebut, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja yang menunjukkan ada pelanggaran atau 
tidak. "Pemeriksaan yang dilakukan Dinas sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal 
THR." Sebelumnya, perwakilan pekerja Haleyora mengadu ke sejumlah federasi serikat pekerja 
soal THR. Pada 2021, THR dinilai lebih kecil dibandingkan 2020. Pekerja menolak penjelasan 
manajemen soal besaran THR 2021. Sebab, pekerja merasa sudah menyelesaikan kewajiban. 
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