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Newstrend Ketenagakerjaan 

16 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : PT Citra Karya Sejati (CKS) Bantah Ada Kekerasan 

Sentimen : Negatif 

 

Ringkasan 

PT Citra Karya Sejati (CKS) Kota Malang membantah adanya kekerasan, pembatasan, 

tekanan dan paksaan terhadap para calon pekerja migran Indonesia (PMI). Bantahan itu 

disampaikan Kuasa Hukum PT CKS, Gunadi Handoko SH MM MHum CLA, kepada 

wartawan di Kantor CKS. Gunadi Handoko didampingi Maria Imelda Indrawati Kusuma 

selaku Kepala Cabang PT CKS Malang. Dihadirkan pula dua calon PMI yang akan 

berangkat ke Singapura dan Tiongkok. 

Imelda mengakui pihaknya telah menyepakati sejumlah perjanjian dengan calon PMI 

dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Terkait pemeriksaan kasus jatuhnya lima calon PMI 

oleh kepolisian, pihaknya akan kooperatif. Sementara itu, dua calon PMI menceritakan 

pengalamannya di lingkungan CKS. Keduanya membantah adanya tekanan dan 

pembatasan. Adapun dokumen pribadi dan kontrak kerja memang sengaja dititipkan 

kepada marketing karena khawatir ketlisut.  
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Judul Vaksinasi gotong-royong di Jatim bakal digelar bulan depan 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28107253/vaksinasi-gotong-royong-di-
jatim-bakal-digelar-bulan-depan 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-06-16 09:32:00 

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 

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Ini kan jumlah vaksinnya masih terbatas, diperkirakan tiga minggu lagi atau pada Juli 
2021 akan mulai dilaksanakan di Jatim, dan pelaksanaan pertama kalau tidak di Gresik ya di 
Surabaya 

positive - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Sehingga nanti tinggal mengkoordinasikan saja, ada yang didahulukan, ada juga yang 
mendapatkan jadwal pada tahap kedua 

 

Ringkasan 

Pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong-royong untuk kalangan industri yang dikoordinir 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jawa Timur, dijadwalkan bakal digelar pada Juli 2021, 
dengan total penyuntikan pertama kepada sekitar 1.000 pekerja industri. "Ini kan jumlah 
vaksinnya masih terbatas, diperkirakan tiga minggu lagi atau pada Juli 2021 akan mulai 
dilaksanakan di Jatim, dan pelaksanaan pertama kalau tidak di Gresik ya di Surabaya," kata 
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Selasa (15/6/2021). 

 

VAKSINASI GOTONG-ROYONG DI JATIM BAKAL DIGELAR BULAN DEPAN 

Pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong-royong untuk kalangan industri yang dikoordinir 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jawa Timur, dijadwalkan bakal digelar pada Juli 2021, 
dengan total penyuntikan pertama kepada sekitar 1.000 pekerja industri. 

"Ini kan jumlah vaksinnya masih terbatas, diperkirakan tiga minggu lagi atau pada Juli 2021 akan 
mulai dilaksanakan di Jatim, dan pelaksanaan pertama kalau tidak di Gresik ya di Surabaya," 
kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Selasa (15/6/2021). 
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Ia mengatakan, beberapa perusahaan besar di Jatim telah mendaftarkan karyawannya untuk 
melakukan vaksinasi mandiri, dan ada yang langsung ke Kadin Indonesia, namun ada juga yang 
melalui Kadin Jatim. 

"Sehingga nanti tinggal mengkoordinasikan saja, ada yang didahulukan, ada juga yang 
mendapatkan jadwal pada tahap kedua," kata pengusaha asal Kota Batu, Jatim, tersebut. 

Adik optimistis bahwa vakinasi mandiri itu bisa segera dilaksanakan di Jatim dalam waktu dekat, 
dan disuntikkan bagi kalangan industri agar segera cepat dilakukan pemulihan ekonomi di Jawa 
Timur. 

Sebelumnya, Admin & Relations Manager PT Cargill Indonesia, Gresik Plant, Adi Suprayitno juga 
mengakui, bahwa pihaknya telah mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program vaksinasi 
mandiri. Perusahaan pengolah biji kakao dan coklat yang berbasis di Gresik ini memiliki total 
160.000 karyawan, dan seluruhnya masuk dalam program vaksinasi mandiri. 

Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi mandiri di Jatim akan dilakukan dengan kerja sama 
beberapa rumah sakit di Jawa Timur, seperti RS PHC dan RS Semen Gresik. 

Jumlah industri di Jatim yang telah mendaftar secara daring dalam program vaksin gotong rotong 
tercatat mencapai 2.443 perusahaan dengan jumlah karyawan sekitar 541.976 tenaga kerja. 
Kadin Jatim, menargetkan industri di Jatim mendapatkan alokasi vaksin gotong royong sebanyak 
2 juta vaksin. kbc  6. 
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Judul Kisah Sedih TKI asal Bandung di Malaysia, Muntah Darah Setiap Hari, 
Kini Minta Tolong Dipulangkan 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/16/kisah-sedih-tki-asal-
bandung-di-malaysia-muntah-darah-setiap-hari-kini-minta-tolong-
dipulangkan 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2021-06-16 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 - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Saya 
enggak bisa kerja karena muntah darah setiap hari. Ke pengurus aparat pemerintah saya minta 
tolong untuk dipulangkan. Saya enggak punya biaya, enggak punya dokumen, hanya KK dan 
KTP 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Bekerja 
hanya dikasih makan sehari sekali. Itu juga hanya mi, bukan nasi 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Saya 
tapi enggak berani karena takut. Akhirnya saya nginap semalam di situ 

neutral - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Mudah-
mudahan ada yang mau menolong. Sekarang saya di Pahang, di perkebunan kelapa sawit. 
Enggak bisa kerja, hanya terkulai. Kalau ada yang mau menolong, bisa menghubungi di nomor 
0196109217 

neutral - Wawang Supriatin (Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) 
Saya bukan tidak mau bantu untuk memulangkan. Saya enggak punya biaya. mudah-mudahan 
ada yang membantu 

negative - Wawang Supriatin (Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) 
Masih sering komunikasi sama bapak, pinjam handphone punya tetangga, soalnya saya enggak 
punya (handphone) 
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Ringkasan 

Endik Sopandi (44), seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kampung Gamlok, RT 06/07, 
Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), harus merasakan perihnya 
hidup di Malaysia. Pasalnya, sejak beberapa bulan yang lalu, dia harus menahan rasa sakit yang 
diderita hingga akhirnya menyerah. 

 

KISAH SEDIH TKI ASAL BANDUNG DI MALAYSIA, MUNTAH DARAH SETIAP HARI, 
KINI MINTA TOLONG DIPULANGKAN 

Endik Sopandi (44), seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kampung Gamlok, RT 06/07, 
Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), harus merasakan perihnya 
hidup di Malaysia. 

Pasalnya, sejak beberapa bulan yang lalu, dia harus menahan rasa sakit yang diderita hingga 
akhirnya menyerah. Dia meminta bantuan untuk dipulangkan karena tidak memiliki biaya untuk 
pulang ke Indonesia. 

Endik meminta pertolongan agar bisa dipulangkan dari Negeri Jiran itu lantaran sakit-sakitan. 
Dia juga tak punya uang untuk bertahan hidup di perantauan setelah tak mampu bekerja lagi. 

"Saya enggak bisa kerja karena muntah darah setiap hari. Ke pengurus aparat pemerintah saya 
minta tolong untuk dipulangkan. Saya enggak punya biaya, enggak punya dokumen, hanya KK 
dan KTP," ujarnya melalui sebuah rekaman video berdurasi 12 menit yang diterima Tribun, 
Selasa (15/6/2021). 

Dalam video tersebut, Endik menyebut dia bekerja sebagai TKI di Malaysia sejak 2015. Tetapi 
sejak beberapa bulan yang lalu tak bisa lagi bekerja karena kondisi kesehatannya menurun. 

Pahitnya hidup Endik di Malaysia itu bermula saat dia berangkat melalui sebuah agen dengan 
membayar uang sebesar 3.800 ringgit atau sekitar Rp 12 juta. Dia kemudian bekerja di daerah 
Langkawi sebagai sopir di pencucian kendaraan. Di tempat kerja yang pertama itu, Endik hanya 
bertahan selama 1,5 tahun. Dia langsung melarikan diri ke daerah Lengkawi karena tidak betah 
akibat pekerjaan itu tidak sesuai dengan harapan. 

"Bekerja hanya dikasih makan sehari sekali. Itu juga hanya mi, bukan nasi," kata Endik. 

Saat melarikan diri itulah, Endik yang tidak memiliki arah dan tujuan hingga akhirnya bertemu 
dengan seseorang yang mengarahkan untuk pergi ke daerah Johor Baru yang tak lain merupakan 
lokasi keberadaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sesampainya di sana, Endik pun 
hanya berdiam diri karena tidak berani melapor soal kondisinya yang sudah tidak memiliki tujuan. 

"Saya tapi enggak berani karena takut. Akhirnya saya nginap semalam di situ," ucapnya. 

Setelah itu, dia bertemu orang Indonesia, tepatnya orang Jawa yang bekerja di sebuah 
perkebunan kelapa sawit Pahang. Dia akhirnya diajak dan ikut bekerja di perkebunan tersebut. 
Di tempat kerjanya yang kedua itu, Endik bertahan selama 4,5 tahun meskipun dengan 
pekerjaan yang berat dan mendapat upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
makannya sehari-hari. 

Pekerjaannya yang berat itu menimbulkan dampak buruk pada kesehatannya. Endik mengalami 
urat kejepit hingga memaksanya cuti bekerja selama kurang lebih enam bulan. 
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"Mudah-mudahan ada yang mau menolong. Sekarang saya di Pahang, di perkebunan kelapa 
sawit. Enggak bisa kerja, hanya terkulai. Kalau ada yang mau menolong, bisa menghubungi di 
nomor 0196109217," ujar Endik. 

Wawang Supriatin (53), istri  Endik Sopandi  membenarkan, suaminya saat ini sedang sakit di 
Malaysia dan terus meminta untuk dipulangkan ke kampung halaman. 

"Saya bukan tidak mau bantu untuk memulangkan. Saya enggak punya biaya. mudah-mudahan 
ada yang membantu," kata Wawang saat ditemui di rumahnya. 

Sejak Endik berangkat ke Malaysia, Wawang mengaku, Endik hanya sesekali mengirim uang 
karena kehidupannya pun cukup sulit. 

Kendati demikian, kata Wawang, suaminya sering memberikan kabar terkait kondisi di sana. 

"Masih sering komunikasi sama bapak, pinjam handphone punya tetangga, soalnya saya enggak 
punya (handphone)," ucapnya. (*). 
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Judul BPJAMSOTEK permudah lagi akses pendaftaran dan pembayaran iuran 

Nama Media jatim.antaranews.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/494566/bpjamsotek-permudah-
lagi-akses-pendaftaran-dan-pembayaran-iuran 

Jurnalis Slamet Hadi Purnomo 

Tanggal 2021-06-16 08:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) BPJAMSOSTEK selalu berupaya 
memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan memberikan kemudahan akses 
untuk pendaftaran dan pembayaran iuran 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kami berkomitmen untuk terus memperluas 
akses layanan keuangan nontunai guna mendorong inklusi keuangan di Indonesia yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

positive - Husaini (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Pluit) Kerja sama itu memberikan 
kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran peserta melalui LinkAja dan 
mengurangi kontak peserta dengan petugas guna mengurangi risiko COVID-19 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menambah akses untuk mempermudah 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta dengan menggandeng aplikasi LinkAja. Selain itu, 
ada juga kanal kerja sama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran iuran, yakni 
cermati.com dan Agen 46, sedangkan khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia 
dapat melalui Mandiri International Remittance. Jaminan sosial merupakan kebutuhan yang 
wajib dimiliki seluruh pekerja, baik penerima upah (sektor formal), pekerja bukan penerima upah 
(pekerja informal), maupun pekerja migran. 

 

BPJAMSOTEK PERMUDAH LAGI AKSES PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN 

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menambah akses untuk 
mempermudah pendaftaran dan pembayaran iuran peserta dengan menggandeng aplikasi 
LinkAja. 
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"BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan 
memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran," ungkap Direktur 
Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja mengatakan kerja sama antara LinkAja dengan 
BPJAMSOSTEK sejalan dengan upaya keduanya dalam mempermudah kebutuhan esensial 
masyarakat dalam mendaftar dan membayar iuran. 

Dia berharap, fasilitas itu menambah rasa aman dan nyaman pekerja dalam memenuhi 
kebutuhan perlindungan dari risiko kerja, terutama di tengah ketidakpastian di tengah pandemi 
COVID-19. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan nontunai guna mendorong 
inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar dia. 

Kerja sama tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sudah ada, yakni melalui website 
dan aplikasi BPJSTKU. Untuk fitur pembayaran iuran, LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar 
melalui mobile banking Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan 
Tokopedia. 

Selain itu, ada juga kanal kerja sama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46, sedangkan khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

Jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki seluruh pekerja, baik penerima upah 
(sektor formal), pekerja bukan penerima upah (pekerja informal), maupun pekerja migran. 

Zainudin menambahkan dengan makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran 
iuran, semakin mempermudah pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran 
yang dibayarkan cukup terjangkau mulai dari Rp16.800 per bulan. 

Dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja memperoleh beragam manfaat, di 
antaranya jika mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan dan pengobatan 
tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, 
santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, 
bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali 
bekerja (return to work). 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Pluit yang bersama kantor-kantor cabang lainnya di 
seluruh Indonesia menjadi pelaksana program, Husaini, menyatakan komitmen memberi 
pelayanan yang terbaik bagi peserta. 

"Kerja sama itu memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran peserta 
melalui LinkAja dan mengurangi kontak peserta dengan petugas guna mengurangi risiko COVID-
19," ujarnya. (*). 
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Judul Daftar dan Bayar Iuran BPJAMSOSTEK Kini Bisa di LinkAja 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/16/06/2021/daftar-dan-bayar-
iuran-bpjamsostek-kini-bisa-di-linkaja/ 

Jurnalis Bintang Pradewo 

Tanggal 2021-06-16 08:03:00 

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 - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kami berkomitmen untuk terus memperluas 
akses layanan keuangan non-tunai guna mendorong inklusi keuangan di Indonesia yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Jadi makin banyaknya pilihan akses 
pendaftaran dan pembayaran iuran ini pastinya makin mempermudah para pekerja untuk 
memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran yang dibayarkan cukup terjangkau mulai 
dari 16.800 per bulan 

positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Dengan dibukanya akses pendaftaran 
dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan semakin banyak pekerja yang terlindungi 
jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK 

positive - Aland Lucy Patitty (Kepala Cabang BPJamsostek Rawamangun) Kemudahan 
pembayaran dan pendaftaran BPJAMSOSTEK ini diharapkan dapat menjadi insentif adopsi bagi 
seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah kebiasaan pembayaran tunai menjadi non-tunai 
dalam kehidupan sehari-hari 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespon era ekonomi digital seperti saat 
ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

 

DAFTAR DAN BAYAR IURAN BPJAMSOSTEK KINI BISA DI LINKAJA 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada 
peserta. Kali ini, BPKAMSOSTEK menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal pendaftaran dan 
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pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital, dimana kemudahan dalam 
bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja mengatakan kerja sama antara LinkAja dengan 
BPJAMSOSTEK sebagai upaya mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran 
iuran beserta pendaftaran BPJAMSOSTEK. Selian itu, dengan menggunakan LinkAja diharapkan 
dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam memenuhi kebutuhan proteksi 
terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan non-tunai guna 
mendorong inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," 
terang Haryati, Rabu (16/6). 

Kerjasama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya yaitu 
melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya 
LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia. 

Selain itu, terdapat kanal kerjasama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

Sementara, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin menuturkan perlindungan jaminan 
sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau 
sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja Migran Indonesia 
(PMI). Oleh karena itu, BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik 
salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran. 

"Jadi makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran iuran ini pastinya makin 
mempermudah para pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran yang 
dibayarkan cukup terjangkau mulai dari 16.800 per bulan," kata Zainudin. 

Menurutnya, dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja dapat memperoleh 
beragam manfaat di antaranya, jika terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan 
perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya 
transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan 
kematian sebesar 48x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan 
untuk persiapan kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJAMSOSTEK juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. "Dengan 
dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan semakin banyak 
pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," paparnya. 

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun Aland Lucy Patitty 
mengatakan pihaknya sangat mendukung adanya kerja sama pembayaran iuran dan 
pendaftaran peserta menggunakan LinkAja. Ia melihat salah satu solusi terbaik bagi peserta agar 
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan kemudahan 
khususnya terkait pendaftaran dan pembayaran iuran. 

"Kemudahan pembayaran dan pendaftaran BPJAMSOSTEK ini diharapkan dapat menjadi insentif 
adopsi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah kebiasaan pembayaran tunai menjadi 
non-tunai dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya. 
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Judul BP2MI Buka Akses Jadi Pekerja Migran 

Nama Media Fajar 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg9&15 

Jurnalis Muh 

Tanggal 2021-06-16 07:43:00 

Ukuran 242x91mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 61.710.000 

News Value Rp 308.550.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Mengapa? 90 persen di antara mereka yang 
berangkat secara tidak resmi, mereka potensi dan rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, 
kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar. Sebab, tidak memiliki keahlian apapun, termasuk 
kemampuan berbahasa 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Lalu dipinjamkan ke PMI yang kemudian bunganya 
menjadi 30 persen. Ini kan jahat 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Yang justru diberi kesempatan pihak ketiga. Nah, di 
situlah terjadi ijon dan renten 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Diseranglah saya melalu media sosial. Mereka tidak 
setuju dengan kebijakan ini, atau apalah 

neutral - Muhammad Saleh Pallu (Kepala LLDIKTI) Mudah-mudahan tindak lanjutnya, ada kerja 
sama dengan Unibos. Kami sangat butuhkan hal ini 

 

Ringkasan 

Semua orang punya hak menjadi pekerja migran. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) membuka akses luas. Sebelum bertolak ke Jakarta, Kepala BP2MI Benny Rhamdani 
memberi penguatan kepada mahasiswa Universitas Bosowa (Unibos) yang ingin menjadi Pekerja 
Migran Indonesia (PMI), Selasa, 15 Juni. Orang yang ingin bekerjadi luar negeri, tidak boleh 
dihalangi siapa pun termasuk negara. Abdi negara berkewajiban memfasilitasi keinginan warga 
negaranya untuk ber-kerja di luar negeri. 

 

BP2MI BUKA AKSES JADI PEKERJA MIGRAN 

Semua orang punya hak menjadi pekerja migran. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) membuka akses luas. Sebelum bertolak ke Jakarta, Kepala BP2MI Benny Rhamdani 



 

12 

 

memberi penguatan kepada mahasiswa Universitas Bosowa (Unibos) yang ingin menjadi Pekerja 
Migran Indonesia (PMI), Selasa, 15 Juni. 

Orang yang ingin bekerjadi luar negeri, tidak boleh dihalangi siapa pun termasuk negara. Abdi 
negara berkewajiban memfasilitasi keinginan warga negaranya untuk ber-kerja di luar negeri. 

Perlu fasilitas penunjang bagi mereka. Seperti, memberikan informasi yang benar tentang 
lowongan kerja. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi setiap calon pekerja agar dapat 
memiliki keahlian, keterampilan di bidang kualifikasi yang mereka pilih. 

Selain itu, memenuhi kompetensi bahkan memiliki sertifikat setelah dinyatakan lulus mengikuti 
pelatihan. Serta yang utama, harus dibekali dengan pengetahuan utama yang cukup. 

"Mengapa? 90 persen di antara mereka yang berangkat secara tidak resmi, mereka potensi dan 
rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar. Sebab, 
tidak memiliki keahlian apapun, termasuk kemampuan berbahasa," ujar Benny. 

Banyak persoalan yang dihadapi PMI, seperti halnya modal mereka untuk berangkat ke luar 
negeri. Lantaran keadaan yang ada, banyak yang menjual harta mereka atau meminjam ke 
rentenir dengan bunga sangat besar. Ini menjadi beban bagi mereka yang berkeinginan sebagai 
PMI. 

Dahulu, ada Permenko. Mereka menggunakan sistem chanel pihak ketiga. Akhirnya pihak ketiga 
yang meminjam uang ke bank dengan bunga 6 persen. "Lalu dipinjamkan ke PMI yang kemudian 
bunganya menjadi 30 persen. Ini kan jahat," kata dia. 

Dua kali Benny memprotes Permenko itu dengan bersurat. Sebab, aturan itu menghalangi PMI 
meminjam langsung uang negara alias uang rakyat. "Yang justru diberi kesempatan pihak ketiga. 
Nah, di situlah terjadi ijon dan renten," tambahnya. 

Untungnya, surat itu direspons Menteri Perekonomian (Menko). Sehingga saat ini PMI bisa 
pinjam langsung ke bank. Ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan fasilitas terkait 
pembebasan penempatan kerja. 

Artinya, mereka tidak perlu lagi menjual harta benda keluarga untuk bisa berangkat menjadi 
PMI. Kebijakan ini membuat rentenir kelabakan. "Diseranglah saya melalu media sosial. Mereka 
tidak setuju dengan kebijakan ini, atau apalah," ungkapnya. 

Terlepas dari problem yang ada, menjadi PMI secara resmi merupakan suatu yang 
membanggakan. Mereka bukan sumber masalah bagi negara. 

Mereka bukan pekerja kolektor. PMI merupakan salah satu penyumbang devisa kedua terbanyak 
setelah migas. Hal inilah yang ditekankan kepada mahasiswa Unibos yang sangat ingin berkarier 
di luar negeri. 

Rektor Unibos Prof Muhammad Saleh Pallu sangat ingin membangun kerja sama dengan BP2MI 
dalam menjunjung alumninya untuk dapat berkarier di luar. 

"Mudah-mudahan tindak lanjutnya, ada kerja sama dengan Unibos. Kami sangat butuhkan hal 
ini," harapnya. (muh) 

caption: BICARA PEKERJA Kepala BP2MI Benny Rhamdani usai memberi pencerahan kepada 
mahasiswa Unibos, Selasa, 15 Juni. 
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Judul CKS Bantah Ada Kekerasan 

Nama Media Harian Dis'way Malang Post 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis eka nurcahyo 

Tanggal 2021-06-16 07:28:00 

Ukuran 266x270mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 121.030.000 

News Value Rp 605.150.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Maria Imelda Indrawati Kusuma (Kepala Cabang PT CKS Malang) Saya tegaskan sekali 
lagi, PT CKS mulai pemrosesan dan penempatan mengikuti atauran. Tidak ada door to door. 
Mereka atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Tidak ada ancaman atau menipu ataupun yang 
melanggar hukum. Itu tidak betul 

negative - Gunadi Handoko (Kuasa Hukum PT CKS) Kami menghormati penyidik. Kami akan 
kooperatif. Kami akan sampaikan fakta-fakta yang terjadi 

positive - Calon PMI (Calon PMI) Belajar di sini sesuai dengan standar pelajaran untuk 
keterampilan dan terjadwal 

neutral - Calon PMI (Calon PMI) Di CKS sudah ada peraturan. Pada Senin sampai Jumat, kami 
dikasih HP dari pukul 05.00 - 10.00 WIB. Sabtu dan Minggu, kita dikasih bebas. Dari jam 14.00 
WIB sampai pukul 22.00 WIB 

 

Ringkasan 

PT Citra Karya Sejati (CKS) Kota Malang membantah adanya kekerasan, pembatasan, tekanan 
dan paksaan terhadap para calon pekerja migran Indonesia (PMI). Penegasan ini menyusul 
adanya lima calon PMI yang berusaha kabur dan terjatuh dari gedung CKS di Jalan Lobak, 
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Rabu (10/6) malam. 
Bantahan itu disampaikan Kuasa Hukum PT CKS, Gunadi Handoko SH MM MHum CLA, kepada 
wartawan di Kantor CKS, kemarin. 

 

CKS BANTAH ADA KEKERASAN 

PT Citra Karya Sejati ( CKS) Kota Malang membantah adanya kekerasan, pembatasan, tekanan 
dan paksaan terhadap para calon pekerja migran Indonesia (PMI). Penegasan ini menyusul 
adanya lima calon PMI yang berusaha kabur dan terjatuh dari gedung CKS di Jalan Lobak, 
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Rabu (10/6) malam. 



 

15 

 

Bantahan itu disampaikan Kuasa Hukum PT CKS, Gunadi Handoko SH MM MHum CLA, kepada 
wartawan di Kantor CKS, kemarin. Ketika menyampaikan bantahan, Gunadi Handoko didampingi 
Maria Imelda Indrawati Kusuma selaku Kepala Cabang PT CKS Malang. Dihadirkan pula dua calon 
PMI yang akan berangkat ke Singapura dan Tiongkok. 

Menurut Gunadi Handoko, perlu adanya perimbangan terhadap berita yang beredar terkait lima 
calon PMI yang kabur dari BLK LN CKS. Maria Imelda Indrawati Kusuma menjelaskan bahwa 
pihaknya sudah menerapkan sesuai aturan yang ada. 

"Saya tegaskan sekali lagi, PT CKS mulai pemrosesan dan penempatan mengikuti atauran. Tidak 
ada door to door. Mereka atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Tidak ada ancaman atau menipu 
ataupun yang melanggar hukum. Itu tidak betul," kata Imelda. 

Diakui Imelda, pihaknya telah menyepakati sejumlah perjanjian dengan calon PMI dan Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker). Karena itu, Imelda berharap pemberitaan soal CKS berimbang. Terkait 
pemeriksaan kasus jatuhnya lima calon PMI oleh kepolisian, pihaknya akan kooperatif. 

"Kami menghormati penyidik. Kami akan kooperatif. Kami akan sampaikan fakta-fakta yang 
terjadi," timpal Gunadi. Dia juga kembali menegaskan bahwa tidak ada kekerasan dan tekanan 
di CKS. 

Sementara itu, dua calon PMI menceritakan pengalamannya di lingkungan CKS. Keduanya 
membantah adanya tekanan dan pembatasan. Adapun dokumen pribadi dan kontrak kerja 
memang sengaja dititipkan kepada marketing karena khawatir ketlisut. "Belajar di sini sesuai 
dengan standar pelajaran untuk keterampilan dan terjadwal," ungkap seorang calon PMI. 

Soal adanya pembatasan pemakaian ponsel, calon PMI itu mengakuinya. Memang ada aturan di 
lingkungan CKS terkait pemakaian ponsel. Calon PMI tidak memegang ponsel setiap waktu. 

"Di CKS sudah ada peraturan. Pada Senin sampai Jumat, kami dikasih HP dari pukul 05.00 - 
10.00 WIB. Sabtu dan Minggu, kita dikasih bebas. Dari jam 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB," 
ungkap calon PMI dari Lombok itu. (Santoso FN-Eka Nurcahyo) 

caption: 

MEMBANTAH: Gunadi Handoko SH MM MHum CLA(kiri) memberi keterangan didampingi Maria 
Imelda Indrawati Kusuma, Kepala Cabang PT CKS Malang dan dua calon PMI (kaos merah). 

 

  



 

16 

 

 

 

  



 

17 

 

Judul Kadisnaker Kab Bandung dan 9 Orang Stafnya Terpapar Covid-19 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/quqtiy380/kadisnaker-kab-bandung-dan-
9-orang-stafnya-terpapar-covid-19 

Jurnalis Hiru Muhammad 

Tanggal 2021-06-16 06:57:00 

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 - Rukmana (Kepala Disnaker Kabupaten Bandung) Betul saya terpapar Covid-19 dan 
staf saya juga ada sekitar 9 orang 

negative - dr Grace Mediana (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung) Iya katanya, saya 
juga baru dapat infonya. Infonya belum dapat pasti, beberapa hari lalu baru ketemu 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana dinyatakan terkonfirmasi 
positif Covid-19 bersama 9 orang stafnya di kantor. Mereka saat ini sedang menjalani isolasi 
mandiri di rumah masing-masing. "Betul saya terpapar Covid-19 dan staf saya juga ada sekitar 
9 orang," ujar Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana saat dikonfirmasi, Selasa (15/6). 

 

KADISNAKER KAB BANDUNG DAN 9 ORANG STAFNYA TERPAPAR COVID-19 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana dinyatakan terkonfirmasi 
positif Covid-19 bersama 9 orang stafnya di kantor. Mereka saat ini sedang menjalani isolasi 
mandiri di rumah masing-masing. 

"Betul saya terpapar Covid-19 dan staf saya juga ada sekitar 9 orang," ujar Kepala Disnaker 
Kabupaten Bandung, Rukmana saat dikonfirmasi, Selasa (15/6). 

Ia mengaku saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah termasuk seluruh stafnya. Hasil 
tersebut diperoleh usai dirinya bersama stafnya yang lain tersebut menjalani tes uji usap PCR. 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr Grace Mediana membenarkan 
informasi tentang Kadisnaker dan beberapa stafnya terkonfirmasi positif Covid-19. Informasi hal 
tersebut diperolehnya baru hari ini. "Iya katanya, saya juga baru dapat infonya. Infonya belum 
dapat pasti, beberapa hari lalu baru ketemu," katanya. 
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Terkait dengan level kewaspadaan wilayah Kabupaten Bandung yang berada di zona merah, ia 
menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di masyarakat. 
Selain itu, penilaiannya dilihat dari angka kasus Covid-19 aktif. 

Selain itu, kasus warga yang meninggal dunia akibat Covid-19 serta ketersediaan tempat tidur. 
Pihaknya saat ini terus melakukan upaya tes uji usap PCR, antigen, pelacakan dan penanganan. 
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Judul 7 Alasan Kenapa RUU Perlindungan PRT Harus Disahkan 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1472928/7-alasan-kenapa-ruu-
perlindungan-prt-harus-disahkan 

Jurnalis Egi Adyatama 

Tanggal 2021-06-16 06:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Akibat itu semua, PRT tak dapat 
menikmati kondisi kerja yang layak, tereksklusi dari jaminan sosial , upah rendah, tidak ada 
batasan jam kerja, mekanisme pengupahan yang tak jelas, tidak ada perlindungan K3 

positive - Lita Anggraeni (Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 
Tangga (Jala PRT)) Untuk menjamin perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup, Pekerja 
Rumah Tangga berhak atas pendidikan dan pelatihan 

negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Kebanyakan itu mereka kontrak 
kerja langsung dengan pemberi kerja. Jadi gak ada standarisasinya 

 

Ringkasan 

Nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (  RUU Perlindungan 
PRT  ) masih juga digantungkan. Padahal, RUU ini dinilai memiliki urgensi yang besar sebagai 
payung hukum para PRT yang kerap mendapat diskriminasi hingga kekerasan. Komisioner 
Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan kebanyakan PRT ini adalah perempuan. 
Mereka juga sering menerima perlakuan tidak adil hingga marginalisasi. Hal ini tak terlepas dari 
peraturan perundangan-undangan tentang PRT belum komprehensif. 

 

7 ALASAN KENAPA RUU PERLINDUNGAN PRT HARUS DISAHKAN 

Nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (  RUU Perlindungan 
PRT  ) masih juga digantungkan. Padahal, RUU ini dinilai memiliki urgensi yang besar sebagai 
payung hukum para PRT yang kerap mendapat diskriminasi hingga kekerasan. 

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan kebanyakan PRT ini adalah 
perempuan. Mereka juga sering menerima perlakuan tidak adil hingga marginalisasi. Hal ini tak 
terlepas dari peraturan perundangan-undangan tentang PRT belum komprehensif. 
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"Akibat itu semua, PRT tak dapat menikmati kondisi kerja yang layak, tereksklusi dari  jaminan 
sosial  , upah rendah, tidak ada batasan jam kerja, mekanisme pengupahan yang tak jelas, tidak 
ada perlindungan K3," kata Theresia, kepada Tempo pada Kamis, 10 Juni 2021. 

Padahal, dari data International Labour Organization (ILO) pada 2015, jumlah PRT di Indonesia 
mencapai 2,4 juta orang dan diperkirakan terus tumbuh. Data Jala PRT pada 2010 
memperkirakan bahwa ada lebih dari 10 juta PRT di Indonesia. 

Theresia mengatakan apa yang dilakukan PRT tak hanya berdampak positif pada ekonomi 
mereka saja, namun juga para pemberi kerja. Ironisnya, hal ini diiringi dengan banyak kasus di 
antara para PRT dengan pemberi kerja. 

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita 
Anggraeni mengatakan RUU ini akan membuat  PRT  diakui sebagai pekerja. Hak-hak dasar dan 
kesejahteraan PRT akan ikut dipertimbangkan dalam RUU ini. "Untuk menjamin perlindungan 
dan meningkatkan kualitas hidup, Pekerja Rumah Tangga berhak atas pendidikan dan pelatihan," 
kata Lita. 

Berikut tujuh alasan kenapa RUU ini harus segera disahkan 

1. Kategori PRT 

Menurut Lita, keuntungan pertama jika RUU ini disahkan adalah akan penggolongan PRT ke 
dalam dua kelompok. Yakni PRT paruh waktu dan penuh waktu. Karena lingkup kerja PRT yang 
luas, kategorisasi PRT juga bisa didasarkan pada waktu kerja dan beban kerja. 

2. Syarat dan Kondisi Kerja 

RUU PPRT ini nantinya juga akan mengatur perjanjian kerja yang lebih berkekuatan hukum, 
antara pemberi kerja dengan PRT. Mulai dari upah, tunjangan hari raya (THR), waktu kerja, 
istirahat mingguan, cuti, pelatihan, hingga usia kerja akan ikut diatur. 

"Kebanyakan itu mereka kontrak kerja langsung dengan pemberi kerja. Jadi gak ada 
standarisasinya," kata Theresia Iswarini dari Komnas Perempuan. 

3. Pendidikan dan Pelatihan bagi PRT 

RUU ini nantinya juga akan mengatur agar PRT mendapat pendidikan dan pelatihan sebelum 
bekerja. Selain pendidikan tentang pekerjaannya, mereka juga akan dididik untuk meningkatkan 
kesadaran dan pengetahuan yang berbasiskan perlindungan. 

Pendidikan dan pelatihan ini akan dilakukan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja yang 
difasilitasi oleh Pemerintah. Tiap calon PRT, bisa mengakses fasilitas ini di wilayah asal ataupun 
di wilayah kerja. 

4. Penyelesaian Perselisihan 

Nantinya, akan ada dua opsi dalam penyelesaian perselisihan PRT. Pertama lewat musyawarah, 
dan kedua lewat mediasi. PRT juga akan diperbolehkan untuk bergabung dengan serikat pekerja, 
baik sebagai anggota maupun pengurus. 

5. Pengawasan 

Untuk menjamin perlindungan PRT, nantinya RUU akan mengatur kewenangan dari Dinas atau 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketenagakerjaan. Mereka juga akan dibantu oleh pihak 
RT/RW setempat. 
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6. Informasi Kerja dan Penyedia Jasa 

Dengan adanya UU ini, sumber informasi kerja akan dipusatkan pada balai latihan. Informasi 
rencananya akan diatur agar dapat diberikan secara berkala. 

Selain itu, penyedia jasa penyalur PRT juga akan dilarang. Mereka hanya dapat mengelola 
informasi mengenai permintaan PRT, namnun tak boleh merekrut, memberi pendidikan dan 
pelatihan, serta tak boleh menempatkan PRT. 

7. Sanksi bagi Penyalur 

Alasan terkahir kenapa RUU Perlindungan PRT harus segera disahkan adalah agen penyalur akan 
diberi sanksi jika terbukti melakukan tindak perdagangan manusia, mempekerjakan dan 
memalsukan identitas, merotasi, dan menyekap PRT. 
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Judul Kemenko Perekonomian Sebut Revisi PP Zat Adiktif Tak Urgen, Industri 
Tembakau Lebih Penting 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Penolakan Revisi PP 109/2012 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210616/257/1406009/kemenko-
perekonomian-sebut-revisi-pp-zat-adiktif-tak-urgen-industri-tembakau-
lebih-penting 

Jurnalis Ipak Ayu 

Tanggal 2021-06-16 06:12:00 

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 - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian) Jadi tidak perlu revisi PP109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri 
kita, khususnya industri hasil tembakau (IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa 
yang menggunakan banyak tenaga kerja 

negative - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian) Karena ada berbagai persepsi tadi, industri revenue , pajak untuk 
pembangunan, isu kesehatan, isu petani tembakau ini, kami di Kemenko Perekonomian tidak 
memandang ini urgen 

negative - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian) Jadi pro dan kontranya cukup tinggi tetapi karena kondisi pandemi dan 
upaya pemerintah ini sedang pemulihan ekonomi nasional kami di Kemenko Ekon memandang 
masih belum urgen untuk merevisi PP109 ini 

 

Ringkasan 

Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak mendesak 
dilakukan. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang 
Perekonomian Atong Soekirman mengatakan hal ini dikarenakan pemerintah saat ini tengah 
fokus untuk memulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19. "Jadi tidak perlu revisi 
PP109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri kita, khususnya industri hasil tembakau 
(IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa yang menggunakan banyak tenaga kerja," 
katanya melalui siaran pers, Rabu (16/6/2021). 
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KEMENKO PEREKONOMIAN SEBUT REVISI PP ZAT ADIKTIF TAK URGEN, INDUSTRI 
TEMBAKAU LEBIH PENTING 

JAKARTA -- Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 
tidak mendesak dilakukan. 

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Atong 
Soekirman mengatakan hal ini dikarenakan pemerintah saat ini tengah fokus untuk memulihan 
ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19. 

"Jadi tidak perlu revisi PP109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri kita, khususnya 
industri hasil tembakau (IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa yang menggunakan 
banyak tenaga kerja," katanya melalui siaran pers, Rabu (16/6/2021). 

Apalagi, Atong menambahkan, IHT yang sangat berkaitan dengan PP 109/2012 tersebut tengah 
tertekan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Maka jika aturannya berubah-ubah akan 
menyulitkan industri ini bergerak. 

"Karena ada berbagai persepsi tadi, industri revenue, pajak untuk pembangunan, isu kesehatan, 
isu petani tembakau ini, kami di Kemenko Perekonomian tidak memandang ini urgen," paparnya. 

Atong menekankan, industri ini juga menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya. Jika 
industri ini tertekan tentu akan berpengaruh juga secara langsung bagi para tenaga kerja yang 
terhubung dengan IHT. 

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Atong menekankan, pemerintah saat ini 
juga tengah mendorong agar utilisasi sektor industri termasuk IHT kembali mengalami 
peningkatan. Maka peraturan yang sudah ada hanya perlu diterapkan secara baik. 

Atong mengungkapkan, pada dasarnya inisiasi adanya revisi PP 109/2012 ini berasal dari 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan terutama untuk menyinggung isu dari sisi kesehatan. 

Namun, karena besarnya pro dan kontra dari revisi aturan yang sudah ketat itu, Atong 
menegaskan perlu juga diperhatikan mengenai keberlangsungan usaha dari industri-industri 
yang memang menjadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

"Jadi pro dan kontranya cukup tinggi tetapi karena kondisi pandemi dan upaya pemerintah ini 
sedang pemulihan ekonomi nasional kami di Kemenko Ekon memandang masih belum urgen 
untuk merevisi PP109 ini," ujar Atong. 

Sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan usaha IHT, Kemenko Perekonomian sendiri 
telah mencanangkan berbagai program seperti mengembangkan sektor hulu hingga mendorong 
investasi berkualitas. 

Di luar itu, Atong menegaskan, karena sifat IHT sangat diatur oleh pemerintah atau highly 
regulated industry, maka dikatakannya juga ada berbagai bentuk insentif untuk mendukung 
beban keuangannya, terutama dalam bentuk insentif fiskal seperti di saat masa krisis Pandemi 
COVID-19. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono berkomitmen akan 
melanjutkan rencana revisi PP 109/2012 yang sudah lama tertunda. Menurutnya, langkah ini 
merupakan komitmen Kementerian Kesehatan menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. 
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Judul Pekerja Migran di Taiwan Ditahan Setelah Kematian Bayinya, Segera 
Dideportasi 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-migran-di-taiwan-
ditahan-setelah-kematian-bayinya-segera-dideportasi.html 

Jurnalis Iqbal Fadil 

Tanggal 2021-06-16 06:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

Ringkasan 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi 
mendapati perempuan tersebut sebagai pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

 

PEKERJA MIGRAN DI TAIWAN DITAHAN SETELAH KEMATIAN BAYINYA, SEGERA 
DIDEPORTASI 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi 
mendapati perempuan tersebut sebagai pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

Penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses deportasi ke Indonesia atas pelanggaran izin 
tinggal, demikian laporan Kantor Berita CNA, Selasa (15/6) seperti dilansir Antara. 

Petugas pemadam kebakaran di Kota Taichung pada Senin pagi (14/6) menerima telepon dari 
seorang pemilik apartemen yang mengabarkan seorang penyewa asal Indonesia meminta 
bantuan karena bayinya tidak bisa bernapas. 

Melalui seorang penerjemah, petugas pusat komando kebakaran segera menghubungi 
perempuan tersebut dan mengatakan akan memberikan bantuan resusitasi jantung paru (CPR) 
kepada bayinya saat sampai di apartemen tersebut. 

Saat petugas tiba di apartemen, jantung bayi sudah berhenti berdetak dan dinyatakan meninggal 
setelah dibawa ke rumah sakit, kata Biro Pemadam Kebakaran Taichung. 

Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada tubuh bayi laki-laki yang berusia 
kurang dari sebulan itu. 

Menurut pihak  kepolisian  , perempuan asal Indonesia itu berupaya meminta bantuan segera 
setelah jantung bayinya tidak berdetak dan wajahnya membiru. 
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Menurut perempuan itu, bayinya kemungkinan tertindih oleh anak laki-lakinya yang berusia tiga 
tahun karena kedua bayi itu tidur di ranjang yang sama. 

Pada saat polisi mendatangi apartemen tersebut, perempuan itu juga mengasuh seorang bayi 
berusia tiga bulan milik temannya. Bayi tersebut kini sudah dikembalikan kepada orang tuanya. 

Perempuan Indonesia itu dan anak lelakinya yang berusia tiga tahun sama-sama ditempatkan di 
shelter sambil menunggu pemulangan ke Indonesia, demikian disampaikan oleh  Kepolisian  
Taichung. [bal]. 
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Judul Balik ke Indonesia, TKI Jangan Jadi Penganggur 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-06-16 05:50:00 

Ukuran 152x223mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 63.840.000 

News Value Rp 319.200.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Setelah balik dari luar negeri, kita 
berharap para pekerja migran tidak menjadi pengangguran 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Kita minta Kemenaker ntuk 
menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran 
terbuka 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Sehingga mereka bisa jadi ingin 
membuka usaha dengan difasilitasi dengan program jaring pengaman atau potensi keahlian lain 
yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Sektor swasta yang kedua adalah 
lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah 

 

Ringkasan 

Para pekerja migran yang terpaksa kembali ke Indonesia, karena kondisi Covid-19 diharapkan 
tidak menjadi pengangguran terbuka. "Setelah balik dari luar negeri, kita berharap para pekerja 
migran tidak menjadi pengangguran," kata anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, di 
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/6). 

 

BALIK KE INDONESIA, TKI JANGAN JADI PENGANGGUR 

Para pekerja migran yang terpaksa kembali ke Indonesia, karena kondisi Covid-19 diharapkan 
tidak menjadi pengangguran terbuka. 

"Setelah balik dari luar negeri, kita berharap para pekerja migran tidak menjadi pengangguran," 
kata anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 
Selasa (15/6). 
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la mengungkap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada 125.646 
pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2021. Jumlah 
ini akan bertambah lagi, karena ada rencana dipulangkannya ribuan pekerja migran dari Malaysia 
dalam waktu dekat ini. Berdasarkan laporan Disnaker Jawa Timur menyebutkan ribuan pekerja 
migran yang akan pulang akan menjadi pengangguran terbuka. Sebab mereka belum bisa 
kembali negara tempat mereka bekerja. 

"Kita minta Kemenaker untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak 
menjadi pengangguran terbuka," ungkapnya. la meminta para pekerja migran yang kembali dari 
luar negeri tersebut sebaiknya diprioritaskan menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 
dari Kemenaker. 

Pemetaan 

Terkait dengan itu, pemerintah harus melakukan pemetaan potensi pekerja migran yang pulang 
nanti agar bisa dilanjutkan pengembangan potensinya, baik oleh pemerintah, pemda maupun 
dan perusahaan swasta. 

"Sehingga mereka bisa jadi ingin membuka usaha dengan difasilitasi dengan program jaring 
pengaman atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di 
Kemenaker," jelasnya. 

Karenanya, Mufida meminta seluruh pemda yang menjadi tempat asal para pekerja migran harus 
menyiapkan diri. Sebab jika tidak, angka pengangguran terbuka di wilayahnya bakal naik. Ini 
akan menjadi beban wilayah tersebut. 

Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor 
swasta jelas yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. 

"Sektor swasta yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola 
pemerintah," kata Mufida. (rizal/bi) 
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Judul UU Cipta Kerja Mencegah Tumpang Tindih Regulasi 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-16 05:44:00 

Ukuran 117x192mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.850.000 

News Value Rp 17.550.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

UU Cipta Kerja I adalah payung hukum bagi hampir segala bidang, mulai dari investasi, ekonomi, 
ketenagakerjaan, sampai pertambangan. UU ini dibuat untuk merapikan berbagai regulasi di 
Indonesia agar tidak tumpang tindih. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, harus 
menuruti aturan yang mana. Sebutan bagi UU Cipta Kerja adalah UU sapujagat karena memiliki 
belasan klaster, mulai dari UMKM hingga ketenagakerjaan. UU ini memang sempat jadi 
kontroversial karena ada banyak perubahan yang terjadi setelah ia diresmikan. Namun 
perubahan ini tentu dengan konteks yang positif, bukan yang negatif seperti yang diprasangka 
oleh beberapa pihak. 

 

UU CIPTA KERJA MENCEGAH TUMPANG TINDIH REGULASI 

UU Cipta Kerja I adalah payung hukum bagi hampir segala bidang, mulai dari investasi, ekonomi, 
ketenagakerjaan, sampai pertambangan. UU ini dibuat untuk merapikan berbagai regulasi di 
Indonesia agar tidak tumpang tindih. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, harus 
menuruti aturan yang mana. 

Sebutan bagi UU Cipta Kerja adalah UU sapujagat karena memiliki belasan klaster, mulai dari 
UMKM hingga ketenagakerjaan. UU ini memang sempat jadi kontroversial karena ada banyak 
perubahan yang terjadi setelah ia diresmikan. Namun perubahan ini tentu dengan konteks yang 
positif, bukan yang negatif seperti yang diprasangka oleh beberapa pihak. Justru UU Cipta Kerja 
dibuat untuk mengatur berbagai peraturan agar tidak lagi tumpang tindih. 

Mengapa sampai ada IfU dan peraturan lain yang tidak linear? Bisa jadi karena beda presiden, 
beda peraturannya. Oleh karena itu, Presiden lokowi berusaha meluruskan, agar peraturan itu 
seragam, baik dari atas maupun ke bawah, agar tidak ada kebingungan di masyarakat. 

Klaster-klaster yang ada dalam UU Cipta Kerja memang ada banyak sekali, mulai dari kalster 
UMKM, ketenagakerjaan, hingga kehutanan. Aturan ini memang sengaja dibuat agar ada 
perubahan dalam bidang-bidang tersebut. Sehingga regulasinya jelas, dan akan 
diimplementasikan sampai ke masyarakat kecil, tidak hanya ada di atas kertas. 
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Jika regulasinya jelas maka akan memperkecil kebingungan di masyarakat. Misalnya ketika 
mereka ingin mengurus perizinan. Tidak akan diping-pong ke sana kemari seperti dulu. Tetapi 
hanya melihat perizinan berbasis resiko. Dalam artian, jika yang mengurus adalah pengusaha 
UMKM, maka resikonya dinilai rendah dan tidak mencemari lingkungan. Dengan begitu maka 
pengusaha UMKM yang ingin mengurus legalitas, tak usah izin HO. Karena izin ini biayanya cukup 
tinggi. 

Melainkan cukup mengurus nomor izin berusaha. Mengurusnya juga bisa via online sehingga 
praktis, tak perlu keluar rumah dan membuat kerumunan. Pengurusan seperti ini juga 
menghindarkan dari resiko kena palak alias korupsi oleh oknum pegawai dinas. 

Izin akan keluar sekitar 5 haii kerja dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa usaha ini valid. Jika 
sudah memiliki nomor induk berusaha, maka akan lebih mudah untuk mengajukan kredit ke 
Bank BUMN maupun swasta, sehingga akan memperbesar bisnis dau pelaku UMKM. Karena 
mereka memiliki modal tambahan. 

Efek domino positif akan terjadi dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan regulasi 
yang jelas maka bisnis juga akan jelas, dan bisa memperbaiki kondisi finansial negara. Karena 
mayoritas pedagang di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga mereka wajib dibantu. 

Direktur Apindo Agung Pambudhi berharap bahwa UU Cipta Kerja bisa memperbaiki investasi di 
Indonesia. Sehingga ada keseragaman aftiran dari atas ke bawah. Permohonan perizinan bisa 
diberikan dalam batas waktu tertentu. Dalam artian, legalitas tidak akan 'digantung' oleh pihak 
dinas. 

Investasi ini yang diharap bisa memperbaiki dunia usaha di Indonesia. Karena dulu aturannya 
masih semrawut, tetapi sekarang dirombak habis-habisan. Regulasi diperbaiki dan akan 
membuat investor asing mau masuk ke Indonesia, walau masih pandemi. Karena negeri kita 
dianggap sebagai tempat yang potensial untuk menanamkan modal. 

Selain itu, regulasi yang jelas akan membuat investor asing mau masuk karena tidak ada yang 
namanya salam tempel pada okum pegawai dinas, dalam pengurusan legalitas usaha. Mereka 
tentu tak mau jika membayar seperti itu, karena dianggap ilegal. Aturan .yang berlaku harus 
berlaku, tak hanya slogan semata. 

UU Cipta Kerja membuat regulasi di Indonesia dirapikan, sehingga akan menguntungkan seluruh 
rakyat. Pengusaha akan mendapat izin bisnis dengan mudah, cepat, dan gratis. Juga akan 
mendapat bantuan dari investor asing, karena mereka masuk ke Indonesia setelah ada 
perombakan regulasi ke arah yang benar. 
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Judul ILO: ART Paling Menderita Terdampak Pandemi 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis I-1 

Tanggal 2021-06-16 05:17:00 

Ukuran 143x98mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 14.300.000 

News Value Rp 42.900.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Guy Ryder (Ketua Organisasi Buruh Internasional (International Labour 
Organization/ILO)) Dampaknya pada ART jauh lebih besar daripada terhadap pekerja formal lain 

negative - Guy Ryder (Ketua Organisasi Buruh Internasional (International Labour 
Organization/ILO)) Krisis ini telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk memformalkan 
pekerjaan asisten rumah tangga untuk memastikan mereka mendapat akses ke pekerjaan yang 
layak 

 

Ringkasan 

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) pada Selasa (15/6) 
melaporkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada para asisten rumah tangga 
(ART) karena mereka merupakan yang paling banyak yang kehilangan pekerjaan jika 
dibandingkan pekerja lainnya. Dalam sebuah laporan terbarunya, ILO menyatakan bahwa kondisi 
kerja bagi sebagian besar dari 75,6 juta ART di dunia belum membaik sejak adopsi konvensi 
perlindungan terhadap mereka pada 2011 yang bisa memberi mereka hak atas perlindungan 
yang sama seperti para pekerja lainnya. ILO menyatakan bahwa situasinya kini makin diperparah 
oleh pandemi Covid-19 yang melanda para ART. 

 

ILO: ART PALING MENDERITA TERDAMPAK PANDEMI 

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) pada Selasa (15/6) 
melaporkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada para asisten rumah tangga 
(ART) karena mereka merupakan yang paling banyak yang kehilangan pekerjaan jika 
dibandingkan pekerja lainnya. 

Dalam sebuah laporan terbarunya, ILO menyatakan bahwa kondisi kerja bagi sebagian besar 
dari 75,6 juta ART di dunia belum membaik sejak adopsi konvensi perlindungan terhadap mereka 
pada 2011 yang bisa memberi mereka hak atas perlindungan yang sama seperti para pekerja 
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lainnya. ILO menyatakan bahwa situasinya kini makin diperparah oleh pandemi Covid-19 yang 
melanda para ART. 

"Dampaknya pada ART jauh lebih besar daripada terhadap pekerja formal lain," ucap ketua ILO, 
Guy Ryder. "Krisis ini telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk memformalkan pekerjaan 
asisten rumah tangga untuk memastikan mereka mendapat akses ke pekerjaan yang layak," 
imbuh dia. 

Laporan ILO juga mengungkapkan bahwa pada puncak krisis, persentase ART yang kehilangan 
pekerjaan di sebagian besar negara Eropa berkisar antara lima hingga 20 persen, sementara 
ART yang di-PHK di Amerika mencapai 25 hingga 50 persen. Sementara para pekerja lainnya 
yang kehilangan pekerjaan selama pandemi kurang dari 15 persen di sebagian besar negara 
dunia. ILO mencatat saat ini ada lebih dari tiga perempat dari seluruh ART adalah kaum 
perempuan dan sebagian besar bekerja di dua wilayah yaitu kawasan Asia-Pasifik yang 
merupakan rumah bagi sekitar setengah dari pekerja rumah tangga dunia, dan seperempat 
lainnya bekerja di Amerika. SB/AFP/I- 
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Judul Karyawan Giant yang Kena PHK Bisa Melamar ke Hero Group 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/06/15/320/2425689/karyawan-
giant-yang-kena-phk-bisa-melamar-ke-hero-group 

Jurnalis Shelma Rachmahyanti 

Tanggal 2021-06-16 05:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Manajemen HERO (N/A) Karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini 
bisnis kami yang lain 

 

Ringkasan 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menyebut bahwa pegawai yang terdampak tersebut bisa 
melamar di lini bisnis lainnya dari grup HERO. Dalam penjelasan manajemen HERO di 
keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dijelaskan bahwa HERO telah 
mengkomunikasikan hal tersebut secara jelas kepada tiap karyawan dan telah melakukan yang 
terbaik guna memastikan masa transisi yang lancar, serta memperlakukan semua pihak dengan 
adil dan rasa hormat. 

 

KARYAWAN GIANT YANG KENA PHK BISA MELAMAR KE HERO GROUP 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menyebut bahwa pegawai yang terdampak tersebut bisa 
melamar di lini bisnis lainnya dari grup HERO. 

Dalam penjelasan manajemen HERO di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dijelaskan bahwa HERO telah mengkomunikasikan hal tersebut secara jelas kepada tiap 
karyawan dan telah melakukan yang terbaik guna memastikan masa transisi yang lancar, serta 
memperlakukan semua pihak dengan adil dan rasa hormat. 

"Karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain," tulis 
keterangan manajemen HERO, Selasa (15/6/2021). 

HERO juga berharap dapat menyediakan peluang baru seiring dengan pengembangan bisnis 
HERO lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu Guardian, IKEA, dan Hero 
Supermarket. 
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Judul KESENJANGAN LAPANGAN KERJA MASIH MENGANGA 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis Reni Lestari 

Tanggal 2021-06-16 04:08:00 

Ukuran 390x297mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 341.250.000 

News Value Rp 1.706.250.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Rob Subbaraman (Kepala riset pasar global di Nomura Holdings Inc) [Sampai saat ini] 
masih banyak pekerjaan yang hilang. Untuk sampai timbul kekhawatiran tentang risiko spiral 
harga upah, saya perlu melihat peningkatan lebih lanjut atas pertumbuhan tingkat upah pada 
kuartal ketiga, di samping kenaikan tajam pada ekspektasi inflasi 

negative - Taimur Baig (Kepala ekonom di DBS Bank Ltd.) Hanya AS yang saat ini mengalami 
kekurangan tenaga kerja, [yang membuat] meningkatnya kekuatan serikat pekerja, dan 
meningkatnya permintaan upah. Tidak ada negara di Asia atau Eropa yang kami lihat mengalami 
indikator seperti itu 

negative - Klaus Baader (Kepala ekonom global di Societe Generale SA) Risiko yang berkembang 
adalah bahwa tekanan sementara ini bisa berlangsung cukup lama dan memicu tekanan upah 

 

Ringkasan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi kesenjangan lapangan kerja belum akan pulih 
hingga 2022, bahkan ketika ekonomi sudah kembali membaik. Secara global masih akan ada 
kekurangan 23 juta pekerjaan pada tahun depan, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. 
Masih tingginya tingkat pengangguran ini membuat pengambil kebijakan di sejumlah negara 
tidak akan buru-buru untuk menaikkan suku bunga atau menarik dukungan fiskal. Pada tahun 
ini pun masih ada kekurangan lapangan kerja sebesar 75 juta. 

 

KESENJANGAN LAPANGAN KERJA MASIH MENGANGA 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi kesenjangan lapangan kerja belum akan pulih 
hingga 2022, bahkan ketika ekonomi sudah kembali membaik. Secara global masih akan ada 
kekurangan 23 juta pekerjaan pada tahun depan, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. 

Reni Lestari redaksi@bisnis.com 
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Masih tingginya tingkat pengangguran ini membuat pengambil kebijakan di sejumlah negara 
tidak akan buru-buru untuk menaikkan suku bunga atau menarik dukungan fiskal. Pada tahun 
ini pun masih ada kekurangan lapangan kerja sebesar 75 juta. 

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga mengingatkan bahwa 
level pengangguran akan tetap di atas kondisi sebelum krisis di banyak negara tahun depan. 

Para pekerja pun masih akan merasakan dampak pandemi, terutama karena kesulitan mereka 
untuk mendapatkan kenaikan gaji di tengah biaya hidup yang meningkat dengan cepat. Ini 
karena hambatan pasokan dan permintaan membuat banyak harga barang terus naik tinggi. 

Namun, tidak berarti tidak ada kenaikan gaji. Di Amerika Serikat dan negara-negara di mana 
industri butuh cepat untuk menambah staf saat pelanggan kembali, tingkat upah telah 
meningkat. 

Situasi tersebut menunjukkan bahwa risiko inflasi yang ditakuti oleh beberapa ekonom dan 
investor---ketika kenaikan gaji memicu meningkatnya harga--- tidak bakal menjadi masalah 
global yang mendesak dalam waktu dekat. 

Alhasil, pemerintah dan bank sentral masih punya ruang pelonggaran yang sudah dilakukan 
sejak tahun lalu, yaitu mendukung ekonomi yang dilanda pandemi dengan lebih banyak 
pengeluaran dan suku bunga rendah. 

"[Sampai saat ini] masih banyak pekerjaan yang hilang. Untuk sampai timbul kekhawatiran 
tentang risiko spiral harga upah, saya perlu melihat peningkatan lebih lanjut atas pertumbuhan 
tingkat upah pada kuartal ketiga, di samping kenaikan tajam pada ekspektasi inflasi," kata Rob 
Subbaraman, kepala riset pasar global di Nomura Holdings Inc, dilansir Bloomberg, Selasa 
(15/6). 

Sementara itu, laju kenaikan harga terjadi di sejumlah negara dalam beberapa bulan terakhir. 

Di AS, inflasi konsumen utama melonjak menjadi 5% pada Mei, tertinggi dalam lebih dari satu 
dekade. 

Inflasi di kawasan Euro tercatat sebesar 2%, tepat di atas target Bank Sentral Eropa. Di sisi lata, 
Bundesbank mengatakan tingkat suku bunga Jerman bisa naik menjadi 4% menjelang akhir 
tahun ini. 

Adapun di pasar obligasi, investor memprediksi harga naik lebih cepat daripada sebelum 
pandemi---dilihat dari tingkat impas, atau kesenjangan antara imbal hasil utang pemerintah yang 
dilindungi dari risiko inflasi dan jenis konvensional. 

Namun, pembuat kebijakan terus menyampingkan risiko inflasi yang berkelanjutan, dengan 
alasan bahwa setiap lonjakan harga akan menurun karena penyumbatan pada rantai pasokan 
secara bertahap akan mereda. 

Gubernur Federal Reserve Jerome Powell telah berulang kali berpendapat bahwa tekanan inflasi 
akan terjadi sementara waktu saja. Sementara itu, Presiden ECB Christine Lagarde juga 
membuat pernyataan serupa pekan lalu. 

Ekonom Goldman Sachs Group Inc. yang dipimpin oleh Jan Hatzius memperkirakan pertumbuhan 
gaji tidak akan memicu inflasi, meskipun upah di AS naik lebih cepat dari yang diharapkan dalam 
2 bulan terakhir. 
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Pasokan pekerja juga diprediksi akan meningkat secara dramatis selama beberapa bulan 
mendatang karena ketakutan akan virus berkurang dan tunjangan pengangguran pandemi akan 
berakhir. 

Sementara itu, di negara-negara ekonomi terbesar di Asia, tekanan dari kenaikan harga lebih 
rendah. 

Tingkat upah di Jepang misalnya, secara tidak terduga mulai berhenti turun setelah dalam 11 
bulan terakhir terus merosot. Kondisi saat ini belum mengganggu target inflasi yang ditetapkan 
Bank of Japan sebesar 2%. 

Terpisah, Gubernur Bank Rakyat China Yi Gang mengatakan bahwa inflasi di negara tersebut 
akan tetap di bawah 2% tahun ini, di bawah target resmi pemerintah sekitar 3%. 

"Hanya AS yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja, [yang membuat] meningkatnya 
kekuatan serikat pekerja, dan meningkatnya permintaan upah. Tidak ada negara di Asia atau 
Eropa yang kami lihat mengalami indikator seperti itu," kata Taimur Baig, kepala ekonom di DBS 
Bank Ltd. di Singapura dan mantan pejabat Dana Moneter Internasional. 

PRODUKTIVITAS 

Sementara itu, ILO menghitung bahwa pendapatan tenaga kerja global pada 2020 adalah 8,3% 
lebih rendah daripada perkiraan tanpa pandemi. 

Badan yang berkantor pusat di Jenewa itu juga memperingatkan bahwa pertumbuhan 
produktivitas tenaga kerja dunia akan tetap di bawah dua pertiga dari tingkat sebelum krisis. 

Sementara itu, OECD telah merevisi perkiraan pertumbuhan global 2021 menjadi 5,8% dari 
S,6%. Standar hidup bagi banyak orang juga diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat sebelum 
krisis untuk waktu yang lama. 

Semua ini telah membuat sebagian besar pembuat kebijakan dan ekonom melihat masalah 
kenaikan harga barang-barang tahun ini terutama disebabkan oleh masalah kemacetan pada 
rantai pasok. 

Seberapa lama masalah rantai pasok ini dapat diatasi menjadi kunci apakah inflasi akan naik 
dalam jangka panjang atau tidak. 

"Risiko yang berkembang adalah bahwa tekanan sementara ini bisa berlangsung cukup lama dan 
memicu tekanan upah," kata Klaus Baader, kepala ekonom global di Societe Generale SA, dilansir 
Bloomberg. 

Dia melanjutkan, butuh bertahun-tahun untuk memicu spiral harga upah, yakni kondisi saat 
kenaikan harga memantik kenaikan gaji. Karena itu, jawaban akhir dari kondisi saat ini belum 
bisa diketahui dalam waktu dekat. 
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Judul UU Ciptaker Mampu Tuntaskan Tiga Hambatan Investasi 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis E-3 

Tanggal 2021-06-16 03:57:00 

Ukuran 119x135mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 42.840.000 

News Value Rp 128.520.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

positive - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala BKPM) Ini sebuah kerja sama yang baik 
antara pelaku usaha dan pemerintah 

 

Ringkasan 

Undang-undang Cipta Kerja dinilai memberikan angin segar bagi investor yang akan datang ke 
Indonesia. UU ini bisa menyelesaikan tiga permasalahan kronik yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam menggelorakan 
investasi di dalam negeri beberapa waktu lalu. "Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa 
menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut," ungkap Ketua Komite Tetap 
Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam pada Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 
9 (FMB9) bertajuk Strategi Indonesia Meraih Investor, Senin (14/6). 

 

UU CIPTAKER MAMPU TUNTASKAN TIGA HAMBATAN INVESTASI 

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja dinilai memberikan angin segar bagi investor yang akan datang 
ke Indonesia. UU ini bisa menyelesaikan tiga permasalahan kronik yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam menggelorakan 
investasi di dalam negeri beberapa waktu lalu. 

"Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut," 
ungkap Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam pada Diskusi Media 
(Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Strategi Indonesia Meraih Investor, Senin 
(14/6). 

Pertama, kata dia, UU Cipta Kerja akan membuat ketenagakerjaan di dalam negeri menjadi lebih 
berkualitas dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan vokasi kepada calon-calon pekerja di 
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berbagai sektor industri. Dengan begitu, pekerja yang terjun langsung di industri terkait memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. 

Kedua, UU Cipta Kerja akan membuat perizinan semakin mudah sehingga pengajuan yang 
dilakukan para pengusaha dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat daripada sebelumnya. 
Ini penting, supaya kegiatan pengelolaan perusahaan dapat berjalan lancar dengan dilengkapi 
perizinan dari instansi terkait. 

Ketiga, UU Cipta Kerja akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan 
yang kerap menjadi masalah dalam menarik minat investor dari dalam dan luar negeri. 

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

Beberapa waktu lalu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk 
datang ke Indonesia dengan membawa teknologi dan modal. Untuk perizinan dan lokasi industri, 
tegas dia, seluruhnya diurus pemerintah. "Ini sebuah kerja sama yang baik antara pelaku usaha 
dan pemerintah," ungkap Bahlil. (RO/Ins/E-3) 
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Judul Jateng Awasi 8.471 Perusahaan 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Program Padat Karya 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis k28 

Tanggal 2021-06-16 03:55:00 

Ukuran 82x93mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 30.750.000 

News Value Rp 153.750.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sakina Roselasari (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah) 
Perusahaan di Kudus untuk bagian administrasi bekerja dari rumah. Kalau untuk yang bagian 
produksi ada jadwal sifnya 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan terhadap perusahaan padat karya 
dalam penerapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Jateng Sakina Roselasari mengatakan pemantauan dilakukan terhadap 8.471 
perusahaan agar dimemaksimalkan work from home (WFH) atau kerja dari rumah dan giliran 
kerja untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. 

 

JATENG AWASI 8.471 PERUSAHAAN 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan terhadap perusahaan padat karya 
dalam penerapan protokol kesehatan. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Sakina Roselasari 
mengatakan pemantauan dilakukan terhadap 8.471 perusahaan agar dimemaksimalkan work 
from home (WFH) atau kerja dari rumah dan giliran kerja untuk mengurangi risiko penyebaran 
Covid-19. Di zona risiko tinggi Covid-19, dia meminta pemda serius. 

"Perusahaan di Kudus untuk bagian administrasi bekerja dari rumah. Kalau untuk yang bagian 
produksi ada jadwal sifnya," katanya, Selasa (15/6). (k28) 
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Judul Produktif Secara Aman 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Keselamatan Kerja 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Suara Pembaca 

Tanggal 2021-06-16 03:45:00 

Ukuran 73x229mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 54.750.000 

News Value Rp 164.250.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Tingkat keselamatan kerja di jenis pekerjaan yang tergolong berisiko tinggi tidak bisa dibahas 
secara sambil lalu atau ala kadarnya. Sudah pasti harus ada tingkat keselamatan yang harus 
dipenuhi secara berjenjang dan kualifikasi pekerja yang melakukannya. Unsur keselamatan 
dalam bekerja tidak dapat ditawar-tawar, apalagi yang berisiko tinggi. Bila ditarik lebih jauh, 
tingkat keselamatan dalam bekerja berhubungan erat dengan produktivitas yang dihasilkan. 
Keduanya malah tidak dapat dipisahkan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

 

PRODUKTIF SECARA AMAN 

Tingkat keselamatan kerja di jenis pekerjaan yang tergolong berisiko tinggi tidak bisa dibahas 
secara sambil lalu atau ala kadarnya. Sudah pasti harus ada tingkat keselamatan yang harus 
dipenuhi secara berjenjang dan kualifikasi pekerja yang melakukannya. 

Unsur keselamatan dalam bekerja tidak dapat ditawar-tawar, apalagi yang berisiko tinggi. Bila 
ditarik lebih jauh, tingkat keselamatan dalam bekerja berhubungan erat dengan produktivitas 
yang dihasilkan. Keduanya malah tidak dapat dipisahkan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-
19 saat ini. 

Keselamatan dalam bekerja merupakan dambaan setiap orang. Faktor keselamatan ini sangat 
universal, berlaku untuk semua orang di semua lapangan pekerjaan. Bila semua pihak 
berkomitmen dan mengimplementasikan aturan mengenai keselamatan kerja, tingkat kece-lakan 
kerja makin bisa ditekan dan diharapkan bisa mencapai level zero accident. 

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa kerawanan tingkat keselamatan kerja berpotensi 
memperbesar klaim jaminan kecelakaan kerja. Alangkah baiknya bila semua pihak yang 
berkepentingan memiliki kepedulian terhadap masalah ini agar di masa mendatang tingkat 
kecelakaan kerja bisa ditekan untuk mencapai level bebas kecelakaan, khususnya di tengah 
kondisi pandemi saat ini. 

Krishna Sudarmanto Cempaka Putih, Jakarta 
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Judul Serap Banyak Pekerja, Ini 7 Pesan Menaker untuk Pengusaha Sawit 

Nama Media bisnis.com 
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Jurnalis Thomas Mola 

Tanggal 2021-06-15 23:32:00 

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) Industri kelapa sawit ini merupakan industri 
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hubungan industrial yang harmonis itu sangat 
penting 

neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum Gapki) Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan 
dibentuknya Japbusi [Jaringan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Sawit Indonesia], sehingga 
upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta industri kelapa sawit untuk memberikan perhatian lebih 
kepada tenaga kerja perkebunan sawit. Saat ini, jumlah tenaga kerja sektor perkebunan sawit 
pada kisaran 4,43 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan industri sawit 
berperan penting untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus 
bertambah seiring meningkatnya produksi industri sawit. 

 

SERAP BANYAK PEKERJA, INI 7 PESAN MENAKER UNTUK PENGUSAHA SAWIT 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta industri kelapa sawit untuk memberikan perhatian lebih 
kepada tenaga kerja perkebunan sawit. Saat ini, jumlah tenaga kerja sektor perkebunan sawit 
pada kisaran 4,43 juta orang. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan industri sawit berperan penting untuk 
penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi industri sawit. 
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"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
katanya dalam keterangan resmi, Selasa (15/6/2021) Ida menyampaikan hal itu ketika 
melakukan pertemuan secara daring dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki). Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa 
sawit sebanyak 2.673.810 orang. 

Adapun, jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 
pekerja. Mayoritas pekerja itu bekerja pada perkebunan sawit besar swasta nasional, 
perkebunan sawit besar negara dan asing. 

Ida menegaskan hubungan pekerja dengan pelaku industri sawit perlu mendapat perhatian 
khususnya dari Gapki. "Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Untuk meningkatkan hubungan yang baik itu, Menaker memberikan tujuh catatan yang perlu 
dilakukan Gapki. Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan 
pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya 
perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 

Gapki, katanya,juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melakukan MoU 
bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor 
perkebunan kelapa sawit. 

Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan 
Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya Japbusi [Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia], sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko. 
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Judul Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Taiwan 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/internasional/412119/pekerja-migran-
indonesia-dideportasi-dari-taiwan 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-06-15 22:31:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi 
mendapati perempuan tersebut sebagai pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIDEPORTASI DARI TAIWAN 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. 

Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi mendapati perempuan tersebut sebagai 
pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

Penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses deportasi ke Indonesia atas pelanggaran izin 
tinggal, demikian laporan Kantor Berita CNA, Selasa (15/6). 

Petugas pemadam kebakaran di Kota Taichung pada Senin pagi (14/6) menerima telepon dari 
seorang pemilik apartemen yang mengabarkan seorang penyewa asal Indonesia meminta 
bantuan karena bayinya tidak bisa bernapas. 

Melalui seorang penerjemah, petugas pusat komando kebakaran segera menghubungi 
perempuan tersebut dan mengatakan akan memberikan bantuan resusitasi jantung paru (CPR) 
kepada bayinya saat sampai di apartemen tersebut. 

Saat petugas tiba di apartemen, jantung bayi sudah berhenti berdetak dan dinyatakan meninggal 
setelah dibawa ke rumah sakit, kata Biro Pemadam Kebakaran Taichung. 

Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada tubuh bayi laki-laki yang berusia 
kurang dari sebulan itu. 

Menurut pihak kepolisian, perempuan asal Indonesia itu berupaya meminta bantuan segera 
setelah jantung bayinya tidak berdetak dan wajahnya membiru. 
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Menurut perempuan itu, bayinya kemungkinan tertindih oleh anak laki-lakinya yang berusia tiga 
tahun karena kedua bayi itu tidur di ranjang yang sama. 

Pada saat polisi mendatangi apartemen tersebut, perempuan itu juga mengasuh seorang bayi 
berusia tiga bulan yang merupakan anak temannya. Bayi tersebut kini sudah dikembalikan 
kepada orang tuanya. 

Perempuan Indonesia itu dan anak lelakinya yang berusia tiga tahun sama-sama ditempatkan di 
shelter sambil menunggu pemulangan ke Indonesia, demikian disampaikan oleh Kepolisian 
Taichung. (Ant/OL-12). 
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Judul Menaker Dorong GAPKI Tingkatkan Pemahaman Hak Dan Kewajiban 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang 
banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6). 

 

MENAKER DORONG GAPKI TINGKATKAN PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN 
PEKERJA DAN PENGUSAHA SAWIT 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6). 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian tahun 2019, jumlah petani yang terlibat di kelapa 
sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa 
sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 
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"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, dia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, 
peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, 
seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ketiga, peningkatan 
peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 
pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang 
berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, provinsi dan pusat memfasilitasi dan 
melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan 
Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta serikat pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya Japbusi (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko. 

GAPKI juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat MoU 
bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor 
perkebunan kelapa sawit. 

"GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, 
seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. 
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neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Semangat terus, 
jayalah olahraga Indonesia. Semoga tahun depan KFT dapat digelar kembali secara lebih meriah 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Sehingga keluarga 
besar Tripartit lebih sehat, dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup 

 

Ringkasan 

Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya yang diwakili Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah 
Anggoro Putri, meminta para juara KFT 2021 agar terus mengembangkan kemampuan dalam 
bidang olahraga. "Semangat terus, jayalah olahraga Indonesia. Semoga tahun depan KFT dapat 
digelar kembali secara lebih meriah," kata Dirjen Putri. 

 

KEMNAKER: SEMOGA TAHUN DEPAN KFT DIGELAR LEBIH MERIAH 

Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya yang diwakili Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah 
Anggoro Putri, meminta para juara KFT 2021 agar terus mengembangkan kemampuan dalam 
bidang olahraga. 

"Semangat terus, jayalah olahraga Indonesia. Semoga tahun depan KFT dapat digelar kembali 
secara lebih meriah," kata Dirjen Putri. 

Dia mengatakan bersama dengan berakhirnya KFT 2021, semua pihak memperoleh manfaat 
yakni terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk berolahraga dan semangat berkompetisi. 

KFT ini juga menjadi motivasi dan memacu dalam mengoptimalkan potensi diri untuk 
mengembangkan olahraga dan memasyarakatkannya. 
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"Sehingga keluarga besar Tripartit lebih sehat, dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup," 
katanya. 

Kali ini, Tim futsal K-SPSI 1973 berhasil merebut juara setelah mengalahkan tim BPJS 
Ketenagakerjaan dengan skor 7-3, dalam babak final Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) 2021 di 
lapangan futsal Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Selasa (15/6). 

Sedangkan kepada yang belum meraih gelar juara, Indah Anggoro Putri menegaskan masih 
banyak kesempatan lain untuk mengukir prestasi. 

Juara I KFT 2021, K-SPSI 1973 berhak meraih hadiah uang pembinaan sebesar Rp 40 juta, trofi, 
dan medali. Juara II, BPJS Ketenagakerjaan mengantongi Rp 25 juta, trofi, dan medali. 

Sedangkan juara III, K-KASBI, membawa pulang hadiah Rp 15 juta, trofi, dan medali, setelah 
menyingkirkan tim (K) SBSI dengan skor 7-5. 

Juara harapan I direbut KSBSI, Juara harapan II menjadi milik KSPBUMN. Sementara Tim 
Kemnaker harus puas menjadi juara harapan III. Ketiga juara harapan menerima hadiah uang 
masing-masing sebesar Rp 5 juta dan trofi. 

Selain para juara, KFT 2021 juga memberikan hadiah uang tunai Rp 2 juta untuk Top Skorer 
diraih Zainuddin (19 gol) dari KSBSI. Seluruh Tim peserta KFT 2021 memperoleh uang main 
senilai Rp 500 ribu. 

(jpnn). 
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Ringkasan 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi menyusul kasus kematian bayi. Polisi juga mendapati perempuan tersebut sebagai 
pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. "Penahanan itu dilakukan sambil 
menunggu proses deportasi ke Indonesia atas pelanggaran izin tinggal," demikian laporan Kantor 
Berita CNA, Selasa. 

 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DIDEPORTASI 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi menyusul kasus kematian bayi. Polisi juga mendapati perempuan tersebut sebagai 
pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. "Penahanan itu dilakukan sambil 
menunggu proses deportasi ke Indonesia atas pelanggaran izin tinggal," demikian laporan Kantor 
Berita CNA, Selasa. 

Petugas pemadam kebakaran di Kota Taichungpada Senin pagi (14/6) menerima panggilan 
telepon dari seorang pemilik apartemen yang mengabarkan seorang penyewa asal Indonesia 
meminta bantuan karena bayinya tidak bisa bernapas. Melalui seorang penerjemah, petugas 
pusat komando kebakaran segera menghubungi perempuan tersebut dan mengatakan akan 
memberikan bantuan resusitasi jantung paru (CPR) kepada bayinya saat sampai di apartemen 
tersebut. "Saat petugas tiba di apartemen, jantung bayi sudah berhenti berdetak dan dinyatakan 
meninggal setelah dibawa ke rumah sakit," kata Biro Pemadam Kebakaran Taichung. 

Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada tubuh bayi laki-laki yang berusia 
kurang dari sebulan itu.Menurut pihak kepolisian, perempuan asal Indonesia itu berupaya 
meminta bantuan segera setelah jantung bayinya tidak berdetak dan wajahnya membiru. 
Menurut perempuan itu, bayinya kemungkinan tertindih oleh anak laki-lakinya yang berusia tiga 
tahun karena kedua bayi itu tidur di ranjang yang sama. Pada saat polisi mendatangi apartemen 
tersebut, perempuan itu juga mengasuh seorang bayi berusia tiga bulan milik temannya. 

Bayi tersebut kini sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Perempuan Indonesia itu dan anak 
lelakinya yang berusia tiga tahun sama-sama di tempatkan di shelter sambil menunggu 
pemulangan ke Indonesia. Demikian disampaikan oleh Kepolisian Taichung. 
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negative - Wawang Supriatin (Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) 
Masih sering komunikasi sama Bapak, pinjam handphone punya tetangga. Soalnya saya enggak 
punya. Mudah-mudahan ada yang menolong suami. Untuk biaya kan kami enggak punya, 
pengen ketemu lagi sama keluarga 

positive - Sarini (Ibu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Ibu mau 
berusaha bagaimana? Uang dari mana? Terima kasih kalau ada yang mau membantu. 
Maklumlah, kehidupan di sini juga hanya begini 

 

Ringkasan 

ENDIK Sopandi, 44, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa 
Barat, meminta pertolongan kepada pemerintah untuk memulangkan dirinya yang kini telantar 
di Malaysia. Sang istri. Wawang Supriatin, 53, pun mengharapkan suaminya dapat pulang dalam 
keadaan sehat dan bertemu keluarga. Sejak Endik berangkat ke Malaysia, dia mengaku Endik 
hanya sesekali mengirim uang karena kehidupannya pun cukup sulit di sana. "Masih sering 
komunikasi sama Bapak, pinjam handphone punya tetangga. Soalnya saya enggak punya. 
Mudah-mudahan ada yang menolong suami. Untuk biaya kan kami enggak punya, pengen 
ketemu lagi sama keluarga," kata Wawang di rumahnya, Selasa (15/6). 

 

ISTRI DAN IBUNDA HARAP ADA PENOLONG TKI TELANTAR DI MALAYSIA 

ENDIK Sopandi, 44, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa 
Barat, meminta pertolongan kepada pemerintah untuk memulangkan dirinya yang kini telantar 
di Malaysia. Sang istri. Wawang Supriatin, 53, pun mengharapkan suaminya dapat pulang dalam 
keadaan sehat dan bertemu keluarga. 
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Sejak Endik berangkat ke Malaysia, dia mengaku Endik hanya sesekali mengirim uang karena 
kehidupannya pun cukup sulit di sana. "Masih sering komunikasi sama Bapak, pinjam handphone 
punya tetangga. Soalnya saya enggak punya. Mudah-mudahan ada yang menolong suami. Untuk 
biaya kan kami enggak punya, pengen ketemu lagi sama keluarga," kata Wawang di rumahnya, 
Selasa (15/6). 

Ibu kandung Endik, Sarini, 68, menambahkan, anaknya sedang dalam kondisi sakit selama dua 
tahun terakhir. Pihak keluarga meminta pemerintah membantu memulangkan Endik ke 
Lembang. 

"Ibu mau berusaha bagaimana? Uang dari mana? Terima kasih kalau ada yang mau membantu. 
Maklumlah, kehidupan di sini juga hanya begini," kata Sarini. (OL-14). 
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positive - Adventus Edison Souhuwat (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB) Kami berharap 
dengan pembagian paket kepada PMI yang kembali sehingga nanti pada saat tiba di rumah bisa 
mendukung tidak menambah jumlah indikasi COVID-19 di NTB, dan menjalankan protokol 
kesehatan 

negative - Adventus Edison Souhuwat (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB) Iuran 
tersebut dibayarkan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Iuran 
dibayarkan hanya sekali, namun manfaatnya hingga PMI purna kerja 

positive - Abri Danar Prabawa (Kepala UPT BP2MI Mataram) Kami memberikan perhatian kepada 
warga NTB, khususnya yang menjadi PMI dan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan 
penularan COVID-19 

neutral - Abri Danar Prabawa (Kepala UPT BP2MI Mataram) Sebagian besar PMI purna yang 
akan pulang kampung bekerja di Malaysia 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Nusa Tenggara 
Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram membagikan 
sebanyak 1.500 paket pencegah COVID-19 kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang tiba di 
bandara. Paket tersebut dibagikan secara simbolis kepada PMI purna oleh Kepala Cabang 
BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat, dan Kepala BP2MI Mataram Abri Danar 
Prabawa, di ruang kedatangan penumpang pesawat di Bandara Internasional Lombok, di 
Kabupaten Lombok Tengah, Selasa. 
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BPJAMSOSTEK-BP2MI CEGAH PENULARAN COVID-19 DARI KEPULANGAN RIBUAN 
PMI 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Nusa Tenggara 
Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram membagikan 
sebanyak 1.500 paket pencegah COVID-19 kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang tiba di 
bandara. 

Paket tersebut dibagikan secara simbolis kepada PMI purna oleh Kepala Cabang BPJAMSOSTEK 
NTB Adventus Edison Souhuwat, dan Kepala BP2MI Mataram Abri Danar Prabawa, di ruang 
kedatangan penumpang pesawat di Bandara Internasional Lombok, di Kabupaten Lombok 
Tengah, Selasa. 

"Kami berharap dengan pembagian paket kepada PMI yang kembali sehingga nanti pada saat 
tiba di rumah bisa mendukung tidak menambah jumlah indikasi COVID-19 di NTB, dan 
menjalankan protokol kesehatan," kata Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison 
Souhuwat. 

Ia mengatakan pembagian paket berisi masker, handsanitizer, dua jenis multivitamin dan susu 
murni dalam kemasan kaleng tersebut sebagai bentuk kepedulian BPJAMSOSTEK terhadap para 
pahlawan devisa, meskipun mereka sudah purna kerja. 

Adventus menambahkan komitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara 
Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri juga dilakukan mulai prakerja atau enam bulan 
sebelum penempatan di luar negeri. Selanjutnya, dua tahun selama masa kontrak kerja dan satu 
bulan setelah menjadi PMI purna. 

Para PMI yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan 
perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan membayar iuran sebesar 
Rp300-an ribu sebelum penempatan di luar negeri. 

"Iuran tersebut dibayarkan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Iuran 
dibayarkan hanya sekali, namun manfaatnya hingga PMI purna kerja," ujarnya. 

Kepala BP2MI Mataram Abri Danar Prabawa mengatakan pemberian paket pencegah COVID-19 
kepada PMI purna tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan 
perlindungan bagi setiap warga, khususnya para PMI. 

"Kami memberikan perhatian kepada warga NTB, khususnya yang menjadi PMI dan ini menjadi 
bagian dari upaya pencegahan penularan COVID-19," katanya. 

Ia menyebutkan jumlah PMI purna yang sudah pulang ke NTB pada 2020 dan hingga Mei 2021 
mencapai 14.000 orang. Angka tersebut hasil pendataan di Bandara Internasional Lombok, dan 
Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. 

Abri memperkirakan jumlah PMI purna asal NTB yang akan pulang kampung akan terus 
bertambah karena masa kontraknya sudah habis dan akan dibukanya penerbangan 
internasional. 

"Sebagian besar PMI purna yang akan pulang kampung bekerja di Malaysia," ujarnya. 
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negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) 
Sekarang saya sudah tidak bekerja karena terserang penyakit asma, muntah darah setiap hari, 
utang saya sudah banyak. Semoga aparat pemerintah Indonesia bisa menolong. Saya ingin 
pulang. Tolong pulangkan saya, tidak punya biaya, hanya punya kartu keluarga dan KTP 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Saya 
tak tahu arah tujuan. Ke terminal bus, ada yang kasih tahu saya ke Johor. Dengan bekal 80 
ringgit naik taksi ke kedutaan Indonesia. Setelah sampai di kedutaan, saya enggak sanggup 
lapor karena takut 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Selama 
empat bulan saya pernah tidak bekerja sama sekali. Sekarang sudah banyak utang untuk makan 
dan segala rupa. Saya sering sakit-sakitan, tulang kejepit, asma, muntah darah. Semoga ada 
yang mau menolong saya 

 

Ringkasan 

ENDIK Sopandi, 44, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa 
Barat, meminta pertolongan kepada pemerintah. Ia ingin pemerintah segera memulangkan 
dirinya yang kini telantar di Malaysia. Permintaan itu direkam langsung Endik selama 12 menit 
dan disebarkan melalui Facebook. Di video itu, Endik mengaku kondisinya sedang sakit-sakitan 
dan hanya bertahan hidup mengandalkan bantuan dari rekan-rekan yang perduli. 
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TELANTAR DI MALAYSIA, TKI ASAL LEMBANG KIRIM VIDEO MINTA TOLONG 
PEMERINTAH 

ENDIK Sopandi, 44, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa 
Barat, meminta pertolongan kepada pemerintah. Ia ingin pemerintah segera memulangkan 
dirinya yang kini telantar di Malaysia. 

Permintaan itu direkam langsung Endik selama 12 menit dan disebarkan melalui Facebook. Di 
video itu, Endik mengaku kondisinya sedang sakit-sakitan dan hanya bertahan hidup 
mengandalkan bantuan dari rekan-rekan yang perduli. 

"Sekarang saya sudah tidak bekerja karena terserang penyakit asma, muntah darah setiap hari, 
utang saya sudah banyak. Semoga aparat pemerintah Indonesia bisa menolong. Saya ingin 
pulang. Tolong pulangkan saya, tidak punya biaya, hanya punya kartu keluarga dan KTP," kata 
Endik dalam video tersebut sembari menahan sakit. 

Masih dalam video tersebut, warga Kampung Gamlok RT 06 RW 07 Desa Cikole, Kecamatan 
Lembang, itu menceritakan, awalnya ia berangkat ke Malaysia pada 2015 dan dijanjikan bakal 
menerima gaji sebesar 3.000 ringgit sebagai sopir di tempat pencucian mobil di Langkawi. Endik 
hanya bertahan kerja selama 1,5 tahun di sana lantaran hanya diberi jatah makan satu kali 
sehari. Itu pun hanya bihun, bukan nasi. Bahkan, ternyata gaji yang diterima tidak sesuai 
kesepakatan sebab perusahaan hanya memberi upah sesuai pendapatan yang diterima. 

Cobaan lebih berat menimpa Endik. Ia ditagih oleh agen yang sudah memberangkatkan dia ke 
Malaysia sebesar 3800 ringgit atau sekitar Rp12 juta. Akhirnya, ia nekat kabur dari tempatnya 
bekerja. "Saya tak tahu arah tujuan. Ke terminal bus, ada yang kasih tahu saya ke Johor. Dengan 
bekal 80 ringgit naik taksi ke kedutaan Indonesia. Setelah sampai di kedutaan, saya enggak 
sanggup lapor karena takut," ujarnya. 

Di sekitar kedutaan, Endik bertemu dengan WNI asal Jawa dan mengajaknya bekerja sebagai 
buruh perkebunan kelapa sawit di Pahang. Alih-alih mendapat upah untuk keluarganya di 
Indonesia, selama 4,5 tahun bekerja di Pahang ia malah lebih sering jatuh sakit karena menjalani 
pekerjaan berat sehingga ia jarang sekali bekerja. 

"Selama empat bulan saya pernah tidak bekerja sama sekali. Sekarang sudah banyak utang 
untuk makan dan segala rupa. Saya sering sakit-sakitan, tulang kejepit, asma, muntah darah. 
Semoga ada yang mau menolong saya," lanjutnya. (OL-14). 
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neutral - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Mendorong 
pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau UU Cipta Kerja 

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

positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Pendidikan 
ketenagakerjaan dapat dibuat dengan sistem vokasi, tetapi jangan pakai platform perusahaan 
yang besar 

negative - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Izin itu pasti yang 
berurusan dengan kepentingan publik seperti masalah lingkungan, kepentingan publik atau 
lingkungan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat 

positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Undang-Undang 
Cipta Kerja ini nanti kita lihat hasilnya. Prosesnya kita sudah selesai, itu harus dibuktikan ke 
dalam efektifitasnya terhadap iklim investasi di dalam negeri 

 

Ringkasan 

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan iklim investasi 
di dalam negeri lebih bergelora dari pusat hingga di berbagai daerah. Makanya, perlahan-lahan 
perekonomian bangsa dapat terdongkrak lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
pemerintah. "Mendorong pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau UU Cipta 
Kerja," kata Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam pada Diskusi Media 
bertajuk “Strategi Indonesia Meraih Investor” yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 
9 (FMB9), yang dikutip Selasa (15/6/2021). 
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UU CIPTA KERJA DIANGGAP BERESKAN TIGA MASALAH KRONIK PENGHAMBAT 
INVESTASI 

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan iklim investasi 
di dalam negeri lebih bergelora dari pusat hingga di berbagai daerah. Makanya, perlahan-lahan 
perekonomian bangsa dapat terdongkrak lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
pemerintah. 

"Mendorong pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau UU Cipta Kerja," kata 
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam pada Diskusi Media bertajuk 
"Strategi Indonesia Meraih Investor" yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), 
yang dikutip Selasa (15/6/2021). 

Menurut dia, adanya perundangan atau payung hukum memberikan angin segar bagi investor 
yang akan datang ke Indonesia. Melalui aturan itu berpotensi menyelesaikan tiga permasalahan 
kronik yang berkaitan ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala 
dalam menggelorakan investasi di dalam negeri. 

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

Pertama, kebijakan dari UUCK akan membuat ketenagakerjaan di dalam negeri menjadi lebih 
berkualitas dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan vokasi kepada calon-calon pekerja di 
berbagai sektor industri. Dengan begitu, pekerja yang terjun langsung di industri terkait memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. 

Pemerintah dapat menggandeng berbagai perguruan tinggi bergengsi untuk melakukan 
pelatihan tersebut. Sehingga, tenaga kerja yang ada di dalam negeri dapat sepenuhnya memiliki 
keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri terkait. 

"Pendidikan ketenagakerjaan dapat dibuat dengan sistem vokasi, tetapi jangan pakai platform 
perusahaan yang besar," imbuhnya. 

Kedua, UUCK akan membuat perizinan akan semakin mudah. Sehingga, pengajuan yang 
dilakukan oleh para pengusaha dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat daripada 
sebelumnya. Ini penting, supaya kegiatan pengelolaan perusahaan dapat berjalan lancar dengan 
dilengkapi oleh perizinan dari instansi terkait. Atau, perusahaan yang tidak berkaitan dengan 
lingkungan, kepentingan publik, dan kesehatan tidak perlu dilakukan perizinan kepada pihak-
pihak yang terkait dari mulai pusat hingga daerah. 

"Izin itu pasti yang berurusan dengan kepentingan publik seperti masalah lingkungan, 
kepentingan publik atau lingkungan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat," imbuhnya. 

Ketiga, perundangan di atas akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 
perpajakan yang kerap menjadi masalah dalam menarik minat investor dari dalam dan luar 
negeri. Karena, kebijakan tersebut membuat kepastian hukum bagi para investor yang datang 
ke dalam negeri. 

Dengan begitu dapat membangun iklim perpajakan yang menciptakan kenyamanan, keamanan, 
dan bebas dari korupsi secara konsisten.Adanya hal di atas, akan berpeluang besar dalam 
transformasi perekonomian dalam negeri. Yang dapat membawa perekonomian Indonesia 
menjadi lebih baik di masa depan. 

Bob Berharap, pemerintah dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 
dengan perundangan di atas mengimplementasikan setiap butir perundangan tersebut. Jadi, 



 

61 

 

perundangan itu dapat sepenuhnya memberikan daya tarik kepada calon investor yang berada 
di dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Tanah Air. 

"Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti kita lihat hasilnya. Prosesnya kita sudah selesai, itu harus 
dibuktikan ke dalam efektifitasnya terhadap iklim investasi di dalam negeri," pungkasnya. 

(uka). 
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positive - Lee Kyeoung Youn (Consular Assistance Korea Selatan) Kami ingin diskusi dengan Pak 
Wali Kota dan Wawali, untuk pertama kali kami dari Korea pembukaan untuk musiman kerja. 
Orang Blitar bisa lima bulan di Korea 

neutral - Lee Kyeoung Youn (Consular Assistance Korea Selatan) Di Jawa Timur ada beberapa 
kota, mau membuat MoU juga. Pertama di Blitar ini. Di Korea per tahun dua kali menerima 
musiman kerja. Masing-masing 5 ribu orang, tergantung daerah atau pertanian apakah banyak 

positive - Santoso (Wali Kota Blitar) Kami sangat mengapresiasi rencana kerja sama ini bisa 
membuka lapangan kerja yang menganggur. Kami utamakan punya pengalaman di bidang 
pertanian 

neutral - Santoso (Wali Kota Blitar) Di sana yang dibutuhkan bidang pertanian, dibutuhkan 
tenaga manusia. Misalnya, buat harus diambil dengan tangan manusia, jika mesin khawatir rusak 

neutral - Tjutjuk Sunario (Wakil Wali Kota) Ini kerja sama pertama di Indonesia, karena ini 
tempat makam Bung Karno. Kami juga jalin komunikasi berkali-kali 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Blitar rencananya menjalin kerja sama dengan kota di Korea Selatan dalam 
pengiriman tenaga kerja yang diperbantukan di bidang pertanian. "Kami ingin diskusi dengan 
Pak Wali Kota dan Wawali, untuk pertama kali kami dari Korea pembukaan untuk musiman kerja. 
Orang Blitar bisa lima bulan di Korea," kata Consular Assistance Korea Selatan Lee Kyeoung Youn 
setelah ziarah di makam mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan 
Wetan, Kota Blitar, Selasa. 
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PEMKOT BLITAR KERJA SAMA PENGIRIMAN TENAGA KERJA BIDANG PERTANIAN 
DENGAN KORSEL 

Pemerintah Kota Blitar rencananya menjalin kerja sama dengan kota di Korea Selatan dalam 
pengiriman tenaga kerja yang diperbantukan di bidang pertanian. 

"Kami ingin diskusi dengan Pak Wali Kota dan Wawali, untuk pertama kali kami dari Korea 
pembukaan untuk musiman kerja. Orang Blitar bisa lima bulan di Korea," kata Consular 
Assistance Korea Selatan Lee Kyeoung Youn setelah ziarah di makam mantan Presiden Soekarno 
di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Selasa. 

Ia mengatakan program kerja sama antara kota di Korea Selatan dengan Pemerintah Kota Blitar 
ini pertama kali dilakukan untuk kota di Jatim. Nantinya, di Jawa Timur, akan ada beberapa kota 
lainnya yang juga akan membuat MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman) 
mengirimkan tenaga kerja. 

"Di Jawa Timur ada beberapa kota, mau membuat MoU juga. Pertama di Blitar ini. Di Korea per 
tahun dua kali menerima musiman kerja. Masing-masing 5 ribu orang, tergantung daerah atau 
pertanian apakah banyak," ujar pria yang juga Ketua Asosiasi Korea Jatim ini. 

Dirinya juga menegaskan dalam kerja sama ini memang dibutuhkan tenaga bagian pertanian. 
Dari warga beberapa negara yang pernah diperbantukan seperti Uzbekistan, Tiongkok, 
Indonesia, warga Indonesia dirasa pekerjaannya yang baik, sehingga dari Korea Selatan 
membuka peluang warga Indonesia untuk bekerja di Korea. 

Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso mengaku memberikan apresiasi terkait dengan rencana 
kerja sama tersebut. 

"Kami sangat mengapresiasi rencana kerja sama ini bisa membuka lapangan kerja yang 
menganggur. Kami utamakan punya pengalaman di bidang pertanian," kata Santoso. 

Ia menambahkan mereka akan bekerja lima bulan kemudian setelah itu pulang dua bulan, 
kemudian kontrak lagi lima bulan. Dengan itu, selama satu tahun ada dua kali kesempatan. 

"Di sana yang dibutuhkan bidang pertanian, dibutuhkan tenaga manusia. Misalnya, buat harus 
diambil dengan tangan manusia, jika mesin khawatir rusak," kata dia. 

Wakil Wali Kota Tjutjuk Sunario menambahkan kerjasama ini terjalin setelah sebelumnya sempat 
komunikasi, sehingga ada kesepakatan kerja sama dengan Kota Blitar. 

"Ini kerja sama pertama di Indonesia, karena ini tempat makam Bung Karno. Kami juga jalin 
komunikasi berkali-kali," kata Wawali yang juga ditugaskan untuk menangani teknis kerja sama 
tersebut. 

Dalam kerja sama itu, mereka yang bisa ikut program ini usia 28 tahun hingga 55 tahun. Mereka 
diutamakan mempunyai kemampuan bidang pertanian. Namun, untuk teknis lainnya termasuk 
pendaftaran masih koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. 
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positive - Pram Prasetya Achmad (Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Kabupaten Purworejo) 
Job Fair Virtual ini adalah salah satu adaptasi yang baik dalam masa pandemi. Pada sisi lain kita 
tetap harus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat terutama pencari kerja, namun juga 
tetap memperhatikan pandemi yang belum usai 

negative - Pram Prasetya Achmad (Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Kabupaten Purworejo) 
Sebanyak 2.124 orang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinperinaker. Hal ini mengisyaratkan 
masih banyak warga kita yang belum mendapatkan pekerjaan dan berkurangnya lapangan 
pekerjaan akibat pandemi Covid-19 

positive - Gathot Suprapto (Kepala Dinperinaker Purworejo) Tentunya kita harapkan banyak 
pencari kerja terserap sesuai dengan minat, bakatnya dan kebutuhan dunia kerja. Apalagi ada 
25 perusahaan dari dalam maupun luar Purworejo baik dari mulai garment, tekstil, perbankan, 
swalayan, kontraktor yang mempunyai lowongan berbagai macam posisi. Seperti operator 
produksi, marketing, store crew, supervisor dan sebagainya 

 

Ringkasan 

Masa pandemi yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun tak mengurangi minat warga pencari kerja. 
Atas dasar itulah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) melaksanakan pameran 
bursa kerja Job Fair Virtual (JFV) mulai 15 dan 16 Juni tahun 2021 di Ganesha Convention Hall. 
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Kabupaten Purworejo, Pram Prasetya 
Achmad menyampaikan bahwa, pameran lowongan kerja virtual ini adalah yang pertama kalinya 
di Provinsi Jawa Tengah. "Job Fair Virtual ini adalah salah satu adaptasi yang baik dalam masa 
pandemi. Pada sisi lain kita tetap harus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat terutama 
pencari kerja, namun juga tetap memperhatikan pandemi yang belum usai," kata Pram Prasetyo. 
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PERTAMA DI JAWA TENGAH, PEMKAB LAKSANAKAN JOB FAIR VIRTUAL 

Masa pandemi yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun tak mengurangi minat warga pencari kerja. 
Atas dasar itulah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) melaksanakan pameran 
bursa kerja Job Fair Virtual (JFV) mulai 15 dan 16 Juni tahun 2021 di Ganesha Convention Hall. 

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Kabupaten Purworejo, Pram Prasetya 
Achmad menyampaikan bahwa, pameran lowongan kerja virtual ini adalah yang pertama kalinya 
di Provinsi Jawa Tengah. "Job Fair Virtual ini adalah salah satu adaptasi yang baik dalam masa 
pandemi. Pada sisi lain kita tetap harus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat terutama 
pencari kerja, namun juga tetap memperhatikan pandemi yang belum usai," kata Pram Prasetyo. 

Pameran ini tetap dilaksanakan meskipun secara daring, mengingat banyaknya pencari kerja 
yang terdaftar di Dinperinaker. "Sebanyak 2.124 orang terdaftar sebagai pencari kerja di 
Dinperinaker. Hal ini mengisyaratkan masih banyak warga kita yang belum mendapatkan 
pekerjaan dan berkurangnya lapangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19," kata Pram. 

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo ini, penyelenggaraan JFV 
diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan penempatan tenaga kerja sehingga 
mengurangi pengangguran di Kabupaten Purworejo. 

Sementara itu, Kepala Dinperinaker, Gathot Suprapto mengatakan bahwa, dalam JFV tahun 2021 
ini tersedia 3.261 lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan yang ada. Sedangkan pendaftar atau 
pencari kerja mencapai 1.591 orang. Jika persyaratan dinyatakan lengkap maka pihak 
perusahaan akan melakukan wawancara dengan pencari kerja secara virtual melalui sambungan 
telepon. 

"Tentunya kita harapkan banyak pencari kerja terserap sesuai dengan minat, bakatnya dan 
kebutuhan dunia kerja. Apalagi ada 25 perusahaan dari dalam maupun luar Purworejo baik dari 
mulai garment, tekstil, perbankan, swalayan, kontraktor yang mempunyai lowongan berbagai 
macam posisi. Seperti operator produksi, marketing, store crew, supervisor dan sebagainya," 
pungkas Gathot. 
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Ringkasan 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi 
mendapati perempuan tersebut sebagai pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DITAHAN SETELAH KEMATIAN BAYINYA 

Seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia di Taiwan, Senin (14/6), ditahan untuk proses 
deportasi setelah kematian bayinya. 

Pada saat penyelidikan atas kematian bayinya, polisi mendapati perempuan tersebut sebagai 
pekerja migran yang telah meninggalkan majikannya. 

Penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses deportasi ke Indonesia atas pelanggaran izin 
tinggal, demikian laporan Kantor Berita CNA, Selasa. 

Petugas pemadam kebakaran di Kota Taichung pada Senin pagi (14/6) menerima telepon dari 
seorang pemilik apartemen yang mengabarkan seorang penyewa asal Indonesia meminta 
bantuan karena bayinya tidak bisa bernapas. 

Melalui seorang penerjemah, petugas pusat komando kebakaran segera menghubungi 
perempuan tersebut dan mengatakan akan memberikan bantuan resusitasi jantung paru (CPR) 
kepada bayinya saat sampai di apartemen tersebut. 

Saat petugas tiba di apartemen, jantung bayi sudah berhenti berdetak dan dinyatakan meninggal 
setelah dibawa ke rumah sakit, kata Biro Pemadam Kebakaran Taichung. 

Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada tubuh bayi laki-laki yang berusia 
kurang dari sebulan itu. 
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Menurut pihak kepolisian, perempuan asal Indonesia itu berupaya meminta bantuan segera 
setelah jantung bayinya tidak berdetak dan wajahnya membiru. 

Menurut perempuan itu, bayinya kemungkinan tertindih oleh anak laki-lakinya yang berusia tiga 
tahun karena kedua bayi itu tidur di ranjang yang sama. 

Pada saat polisi mendatangi apartemen tersebut, perempuan itu juga mengasuh seorang bayi 
berusia tiga bulan milik temannya. Bayi tersebut kini sudah dikembalikan kepada orang tuanya. 

Perempuan Indonesia itu dan anak lelakinya yang berusia tiga tahun sama-sama ditempatkan di 
shelter sambil menunggu pemulangan ke Indonesia, demikian disampaikan oleh Kepolisian 
Taichung. 
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Ringkasan 

Adanya kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lari dari Asrama BLK Luar Negeri PT. 
Central Karya Semestra (CKS) di Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jatim menugaskan UPT P2TK (Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja) dan Pengawas 
ketenagakerjaan Korwil Malang untuk melakukan investigasi di lapangan. Kepala Disnakertrans 
Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, dalam penanganannya Disnakertrans Jatim hanya 
fokus pada calon pekerja migran saja dan kasus pidananya masuk dalam kepolisian. 

 

DISNAKERTRANS JATIM KIRIM PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 

Adanya kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lari dari Asrama BLK Luar Negeri PT. 
Central Karya Semestra (CKS) di Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jatim menugaskan UPT P2TK (Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja) dan Pengawas 
ketenagakerjaan Korwil Malang untuk melakukan investigasi di lapangan. 

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, dalam penanganannya 
Disnakertrans Jatim hanya fokus pada calon pekerja migran saja dan kasus pidananya masuk 
dalam kepolisian. 

“Calon pekerja sebanyak lima orang turun dari lantai empat dan tiga orang lompat dan 
mengalami patah tulang, sedangkan dua orang berhasil melarikan diri. Dari tiga orang terluka 
itu, mereka perempuan dimana statusnya satu orang berkeluarga dan dua bercerai,” ujarnya. 

Pengakuan dari calon PMI, mereka dipaksa bekerja terus tanpa diberikan upah lalu ada anggota 
keluarga menjenguk tidak diizinkan. “Artinya mereka stress dilingkungan tersebut karena sudah 
tidak nyaman,” tuturnya 

Disnakertans Jatim meminta agar PT Central Karya Semesta sebagai pengelola BLK Luar Negeri 
dan PT Cipta Karya Sejati sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 
tersebut menyelesaikan masalah dengan memberikan perawatan kesehatan bagi calon pekerja 
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migran tersebut. Bagi calon pekerja migran yang ingin pulang, maka P3MI tersebut wajib untuk 
memulangkannya ke daerah asalnya. 

“Terhadap masalah ini, di Disnakertrans Jatim menyadari perlunya pengawasan rutin baik 
kepada BLK LN, P3MI dan calon Pekerja Migran Indonesia. Maka, ke depan calon pekerja migran 
harus dimanusiakan serta penanganan juga telah diminta agar P3MI hanya membatasi kapasitas 
asramanya maksimal 50 persen karena masa pandemi,” katanya. 

Himawan juga mengatakan, dari Direktorat Binapenta dan Binwas Kemnaker dan BP2MI juga 
hadir di Malang dan memeriksa izin penyelenggaraan asrama dan penempatannya. 

Dari kasus itu, kini Disnakertrans Jatim telah membuat daftar P3MI agar kedepan dilakukan 
pengawasan secara rutin. “Pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim kini memiliki tugas 
tambahan mengawasi lembaga BLK LN dan P3MI. Karena kami tidak mau kalau terjadi lagi di 
Jatim lantas sepertinya kita seakan melakukan pembiaran,” ujarnya. 

Nantinya pengawas ketenagakerjaan akan melihat BLK Luar Negeri dan P3MI tersebut masih 
layak atau tidak. “Jika memang tidak layak, maka akan kami laporkan pada pemerintah pusat 
untuk dicabut ijinnya” tandasnya. [rac] 
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Judul Pemkot Probolinggo gandeng 32 perusahaan gelar bursa kerja 

Nama Media jatim.antaranews.com 

Newstrend Job Fair Disnaker Probolinggo 

Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/494418/pemkot-probolinggo-
gandeng-32-perusahaan-gelar-bursa-kerja 

Jurnalis Didik Kusbiantoro 

Tanggal 2021-06-15 20:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Kami menyadari bahwa 
pandemi COVID-19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo hingga melakukan 
efisiensi salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru 

neutral - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Untuk menjembatani 
kebutuhan angkatan kerja yang semakin meningkat dan mengurangi angka pengangguran, 
maka Pemkot Probolinggo melalui DPMPTSP Naker mengadakan Probolinggo Job Fair 

positive - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Sebagai bagian dari protokol 
kesehatan, kegiatan Job Fair hari ini hanya menerima formulir lamaran kerja saja, sedangkan 
untuk verifikasi dan wawancara lanjutan akan dilakukan di kantor perusahaan 

positive - Rudi (Pencari Kerja) Saya melamar pekerjaan di Alfa, GM sama Eratex. Mudah-
mudahan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan saya 

 

Ringkasan 

Kota Probolinggo (ANTARA) - Sebanyak 32 perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Kota 
Probolinggo mengikuti bursa kerja Probolinggo Job Fair tahun 2021 untuk mengurangi angka 
pengangguran di kota setempat akibat pandemi COVID-19. 

 

PEMKOT PROBOLINGGO GANDENG 32 PERUSAHAAN GELAR BURSA KERJA 

Kota Probolinggo - Sebanyak 32 perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo 
mengikuti bursa kerja Probolinggo Job Fair tahun 2021 untuk mengurangi angka pengangguran 
di kota setempat akibat pandemi COVID-19. 

Probolinggo Job Fair dibuka oleh Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo Gogol Sudjarwo di 
Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Brantas Probolinggo, Selasa. 



 

71 

 

"Kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo 
hingga melakukan efisiensi salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru," kata Asisten 
Pemerintahan Kota Probolinggo Gogol Sudjarwo saat memberikan sambutan dalam acara 
tersebut. 

Menurutnya, sejak tahun 2020 sampai saat ini dampak COVID-19 tidak hanya berpengaruh 
kepada sektor kesehatan saja, melainkan berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian yakni 
membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi. 

"Untuk menjembatani kebutuhan angkatan kerja yang semakin meningkat dan mengurangi 
angka pengangguran, maka Pemkot Probolinggo melalui DPMPTSP Naker mengadakan 
Probolinggo Job Fair," tuturnya. 

Setelah tahun lalu absen, lanjut dia, tahun 2021 ini DPMPTSP dan Tenaga Kerja gelar Job Fair 
dengan mengundang 32 perusahaan untuk kuota sebanyak 1.000 pencari kerja. 

Dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan, teknis acara Job Fair kali ini telah diatur oleh 
penyelenggara dengan membagi tiga lokasi yakni kantor BLK di Jalan Brantas, Museum 
Probolinggo jalan Suroyo dan Museum dr. Moh Saleh di Jalan dr. Moh Saleh dengan pembagian 
waktu di setiap sesi. "Sebagai bagian dari protokol kesehatan, kegiatan Job Fair hari ini hanya 
menerima formulir lamaran kerja saja, sedangkan untuk verifikasi dan wawancara lanjutan akan 
dilakukan di kantor perusahaan," katanya. 

Sementara salah seorang pencari kerja Rudi mengaku senang dengan kegiatan Probolinggo Job 
Fair, sehingga ia sudah menyiapkan formulir lamaran untuk tiga perusahaan. "Saya melamar 
pekerjaan di Alfa, GM sama Eratex. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
harapan saya," katanya. 
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Judul Setelah Mitsubishi Dan Yamaha, BBPLK Bandung Kirim Instruktur 
Latihan Ke PT ATMI Solo 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) 
Bandung kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI Center Solo guna 
meningkatkan kemampuan. 

 

SETELAH MITSUBISHI DAN YAMAHA, BBPLK BANDUNG KIRIM INSTRUKTUR 
LATIHAN KE PT ATMI SOLO 

Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. 

Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung 
kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI Center Solo guna 
meningkatkan kemampuan. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin dan OLX," kata 
PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, di Kota Solo, Senin (14/6). 

Aan berharap, dengan adanya training partnership atau kemitraan pelatihan, teknologi dari dunia 
industri bisa dibawa ke dunia pelatihan di BBPLK Bandung. Dia juga menginginkan agar berbagai 
pelatihan level basic yang ada di dunia industri tersebut dapat diterapkan secara optimal di BBPLK 
Bandung. 
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"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 

Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung, Heru Wijayanto, menyatakan bahwa BBPLK Bandung 
telah memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga instrukturnya 
yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgradingnya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnershipnya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo, mengatakan, melalui training partnership 
ini, dia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan 
pengaplikasiannya di mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK 
Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono, berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," ucapnya. 
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Judul Agar Hubungan Pekerja & Pengusaha Sawit Harmonis, Ini Saran 
Menaker 

Nama Media detik.com 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan industri sawit punya peran penting dalam 
menyerap tenaga kerja. Menurutnya, penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri 
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa 
(15/6/2021). 

 

AGAR HUBUNGAN PEKERJA & PENGUSAHA SAWIT HARMONIS, INI SARAN 
MENAKER 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan industri sawit punya peran penting dalam 
menyerap tenaga kerja. Menurutnya, penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021). 

Ida mengulas data Kementerian Pertanian pada 2019 yang menyebut jumlah petani yang terlibat 
di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 petani dan jumlah tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta atau 90,68% pekerja di 
perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu atau 7,26% pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu atau 2,07% pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Oleh karena itu, kata Ida, banyaknya pekerja dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) agar hubungan industrial terjaga dengan 
baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 
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Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, Ida mengemukakan berbagai upaya perlu dilakukan GAPKI. Pertama, meningkatkan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, meningkatkan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha serta dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja. Ketiga, meningkatkan peran 
dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan sehingga hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 
terlindungi. Selain itu, lanjut Ida, mereka mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat 
kerja yang berkualitas. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja, dan konsultasi untuk 
peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan pihaknya terus melakukan 
perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. Perbaikan 
dilakukan lewat kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja 
Hukatan, serta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan perkebunan 
kelapa sawit. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia) sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko dalam kesempatan yang sama. 

Adapun GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 
telah dibuat MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit. "GAPKI aktif terlibat kegiatan forum 
ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workshop, seminar, dan masih banyak lagi," 
ucapnya. 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat 
ini, di mana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. "Kerja sama antara LinkAja dengan BPJamsostek sejalan dengan upaya kami 
dalam mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta 
pendaftaran BPJamsostek yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja," ujar Direktur Utama 
LinkAja Haryati Lawidjaja. 

 

PERMUDAH PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN, BPJAMSOSTEK GANDENG 
LINKAJA 

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat 
ini, di mana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

"Kerja sama antara LinkAja dengan BPJamsostek sejalan dengan upaya kami dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran 
BPJamsostek yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja," ujar Direktur Utama LinkAja Haryati 
Lawidjaja. 

Dia berharap hal ini dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam 
memenuhi kebutuhan proteksi terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan nontunai guna mendorong 
inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya, 
yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya 
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LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia. 

Selain itu, terdapat kanal kerja sama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin menjelaskan, perlindungan jaminan sosial 
merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau sektor 
formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Oleh karena itu, BPJamsostek selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik salah 
satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran," 
ujarnya. 

Dengan makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran iuran ini, kata Zainudin, 
makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih 
iuran yang dibayarkan cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan. 

Dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek, pekerja dapat memperoleh beragam manfaat, 
di antaranya bila terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan 
pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban 
kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 
48 x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan 
kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJamsostek juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerja sama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan 
semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJamsostek," kata Zainudin. CM 
(ars). 
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Judul BLK PT CKS Anggap Provokasi Pihak Luar Alasan 5 Calon TKW Nekat 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Gunadi Handoko (Kuasa Hukum BLK PT CKS) Sepengetahuan kami, memang sebelum 
mereka melakukan tindakan melarikan diri dalam tanda kutip. Itu memang ada pihak-pihak yang 
mengajak, memprovokasi, memengaruhi itu (untuk kabur) 

negative - Gunadi Handoko (Kuasa Hukum BLK PT CKS) Itu kami sudah punya bukti dan sudah 
kami serahkan kepada penyidik. Jadi inilah yang kami sayangkan mereka melakukan tindakan 
ini bukan inisiatif sendiri, tapi ada pihak-pihak tertentu yang nanti tentunya akan digali oleh pihak 
penyidik kepolisian. Motivasinya apa, apakah ada pihak lain yang menggerakkan ini dengan 
tujuan tertentu 

negative - Maria Imelda Indrawati Kusuma (Kepala Cabang BLK PT CKS Malang) Kami tidak 
pernah mendorong dan melakukan tindakan hukum ke calon PMI. Kami adalah mitra pemerintah, 
dalam kasus ini kami berharap ada perimbangan 

negative - Maria Imelda Indrawati Kusuma (Kepala Cabang BLK PT CKS Malang) Itu tidak betul. 
Sesungguhnya anak itu menggunakan celana sangat pendek, inisiatifnya di plorotin supaya 
sampai dengkul bukan sampai diplortin kelihatan celana dalamnya. Kami mengajarkan karakter. 
Karena kami menggunakan standar luar negeri, kalau kami melorotkan celana berarti kami 
membuat malu orang 

 

Ringkasan 

Insiden kaburnya 5 calon tenaga kerja wanita (TKW) dari Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central 
Karya Semesta (PT CKS) Malang pada Rabu, (9/6/2021) malam karena adanya provokasi pihak 
luar. Bahkan, pihak BLK PT CKS mengklaim memiliki bukti itu dan telah diserahkan ke polisi. 
"Sepengetahuan kami, memang sebelum mereka melakukan tindakan melarikan diri dalam tanda 
kutip. Itu memang ada pihak-pihak yang mengajak, memprovokasi, memengaruhi itu (untuk 
kabur)," ujar Kuasa Hukum BLK PT CKS, Gunadi Handoko, Selasa, (15/6/2021). 
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BLK PT CKS ANGGAP PROVOKASI PIHAK LUAR ALASAN 5 CALON TKW NEKAT 
KABUR 

Insiden kaburnya 5 calon tenaga kerja wanita (TKW) dari Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central 
Karya Semesta (PT CKS) Malang pada Rabu, (9/6/2021) malam karena adanya provokasi pihak 
luar. Bahkan, pihak BLK PT CKS mengklaim memiliki bukti itu dan telah diserahkan ke polisi. 

"Sepengetahuan kami, memang sebelum mereka melakukan tindakan melarikan diri dalam tanda 
kutip. Itu memang ada pihak-pihak yang mengajak, memprovokasi, memengaruhi itu (untuk 
kabur)," ujar Kuasa Hukum BLK PT CKS, Gunadi Handoko, Selasa, (15/6/2021). 

Gunadi mengatakan, bukti-bukti provokasi dari pihak luar telah diserahkan kepada penyidik 
Polresta Malang Kota. Bahkan dia menduga ada pihak lain yang menggerakan 5 calon TKW ini 
untuk kabur dari BLK PT CKS. 

"Itu kami sudah punya bukti dan sudah kami serahkan kepada penyidik. Jadi inilah yang kami 
sayangkan mereka melakukan tindakan ini bukan inisiatif sendiri, tapi ada pihak-pihak tertentu 
yang nanti tentunya akan digali oleh pihak penyidik kepolisian. Motivasinya apa, apakah ada 
pihak lain yang menggerakkan ini dengan tujuan tertentu," imbuhnya. 

Sedangkan, Kepala Cabang BLK PT CKS Malang, Maria Imelda Indrawati Kusuma membantah 
temuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat 
melakukan inspeksi mendadak ke tempat itu pada Sabtu, (12/6/2021) lalu. 

"Kami tidak pernah mendorong dan melakukan tindakan hukum ke calon PMI. Kami adalah mitra 
pemerintah, dalam kasus ini kami berharap ada perimbangan," kata Maria. 

Sebelumnya, Benny menemukan sejumlah pelanggaran setelah mencuatnya kabar 5 calon TKW 
di tempat ini kabur dari ketinggian 15 meter pada Rabu pekan lalu. 5 TKW ini kabur dengan cara 
melompat menggunakan tali dari selimut. 3 orang terluka dan harus dioperasi sedangkan 2 orang 
lainnya kabur. 

Temuan yang diungkapkan Benny antara lain, larangan penggunaan handphone, pemotongan 
gaji selama 8 bulan usai bekerja di luar negeri, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja, 
kasus kematian yang dianggap ditutup-tutupi hingga pelecehan seksual. Untuk pelecehan 
seksual, pernah ada calon TKW mengenakan celana pendek lalu celannya diturunkan hingga 
membuat malu karena dilihat oleh calon TKW lainnya. 

"Itu tidak betul. Sesungguhnya anak itu menggunakan celana sangat pendek, inisiatifnya di 
plorotin supaya sampai dengkul bukan sampai diplortin kelihatan celana dalamnya. Kami 
mengajarkan karakter. Karena kami menggunakan standar luar negeri, kalau kami melorotkan 
celana berarti kami membuat malu orang," tandas Maria. 

[luc/but]. 
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Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung menggandeng sejumlah 
perusahaan bonafit untuk meningkatkan kualitas para instrukturnya. Beberapa perusahaan 
bonafit yang dimaksud diantaranya, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, OLX 
hingga perusahaan manufaktur PT Atmi Igi Center Solo. 

 

TINGKATKAN KEAHLIAN INSTRUKTUR, BBPLK BANDUNG GANDENG SEJUMLAH 
PERUSAHAAN BONAFIT 

Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung menggandeng sejumlah 
perusahaan bonafit untuk meningkatkan kualitas para instrukturnya. Beberapa perusahaan 
bonafit yang dimaksud diantaranya, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, OLX 
hingga perusahaan manufaktur PT Atmi Igi Center Solo. 

"Kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang manufaktur sejak 2018," 
tutur Plt Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, dalam keterangannya pada Senin, (14/6/2021). 

Aan menjelaskan, kemitraan antara BLK dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur . Maka dari itu, dia berharap, dengan adanya training partnership (kemitraan 
pelatihan) ini, teknologi dari dunia industri bisa dibawa ke dunia pelatihan di BBPLK Bandung. 

Dia juga menginginkan agar berbagai pelatihan level basic yang ada di dunia industri tersebut 
dapat diterapkan secara optimal di BBPLK Bandung. 

"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 



 

81 

 

Sementara Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung, Heru Wijayanto mengatakan, BBPLK 
Bandung telah memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga 
instrukturnya yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgradingnya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnershipnya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo mengatakan, melalui training partnership 
ini, ia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya 
di mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur,” katanya. 
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Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim instruktur di 
bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo. PLT Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan 
mengatakan pengiriman ditujukan untuk melakukan peningkatan kemampuan para instruktur. 

 

BBPLK BANDUNG KIRIMKAN INSTRUKTUR BIDANG MANUFAKTUR KE ATMI IGI 
CENTER 

SOLO - Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim 
instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo. 

PLT Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan mengatakan pengiriman ditujukan untuk melakukan 
peningkatan kemampuan para instruktur. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, dan OLX," kata 
dia di Solo, pada Senin (14/6). 

Aan berharap adanya training partnership (kemitraan pelatihan) tersebut akan membawa 
teknologi dari dunia industri bisa ke pelatihan di BBPLK Bandung. 

Dia juga menginginkan agar berbagai pelatihan level basic yang ada di dunia industri tersebut 
dapat diterapkan secara optimal di BBPLK Bandung. 

"Kami sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 
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Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung Heru Wijayanto menyatakan BBPLK Bandung telah 
memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga instrukturnya yang 
telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgrading -nya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnership -nya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo, mengatakan, melalui training partnership 
ini, dia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan 
pengaplikasiannya di mesin manufaktur hingga produk tersebut dapat diterapkan di BLK 
Bandung. 

Dimas mengatakan nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti pelatihan di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI Bayu Prabandono berharap peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," katanya. (jpnn). 
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Kemitraan antara balai latihan kerja ( BLK ) dengan kalangan industri merupakan hubungan 
saling menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) 
Bandung kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna 
meningkatkan kemampuannya. 

 

BBPLK BANDUNG GANDENG SEJUMLAH PERUSAHAAN TINGKATKAN KEAHLIAN 
INSTRUKTURNYA 

Jakarta - Kemitraan antara balai latihan kerja ( BLK ) dengan kalangan industri merupakan 
hubungan saling menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan 
meningkatkan kualitas instruktur. 

Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung 
kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna 
meningkatkan kemampuannya. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin,dan OLX," kata 
PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, di Solo, pada Senin (14/6/2021). 

Aan berharap, dengan adanya training partnership (kemitraan pelatihan) ini, teknologi dari dunia 
industri bisa dibawa ke dunia pelatihan di BBPLK Bandung. Ia juga menginginkan agar berbagai 
pelatihan level basic yang ada di dunia industri tersebut dapat diterapkan secara optimal di BBPLK 
Bandung. 
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"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 

Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung, Heru Wijayanto, menyatakan bahwa BBPLK Bandung 
telah memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga instrukturnya 
yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgradingnya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnershipnya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo, mengatakan, melalui training partnership 
ini, ia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya 
di mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono, berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," katanya. 
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JBPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespon era ekonomi digital seperti saat 
ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

 

BPJAMSOTEK BERI KEMUDAHAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN 
BERSAMA LINKAJA 

Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespon era ekonomi digital seperti saat 
ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

"Kerja sama antara LinkAja dengan BPJAMSOSTEK sejalan dengan upaya kami dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran 
BPJAMSOSTEK yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja. Kami berharap, hal ini dapat 
menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam memenuhi kebutuhan proteksi 
terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berkomitmen untuk 
terus memperluas akses layanan keuangan non-tunai guna mendorong inklusi keuangan di 
Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Utama LinkAja 
Haryati Lawidjaja. 

Kerjasama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya yaitu 
melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya 
LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia. 
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Selain itu, terdapat kanal kerjasama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

"Perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik 
penerima upah atau sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja 
Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan 
yang terbaik salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan 
pembayaran iuran," ungkap Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin. 

Zainudin menambahkan bahwa dengan makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan 
pembayaran iuran ini pastinya makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh 
perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran yang dibayarkan cukup terjangkau mulai dari 16.800 
per bulan. 

Dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja dapat memperoleh beragam manfaat 
di antaranya, jika terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan 
pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban 
kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 
48x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan 
kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJAMSOSTEK juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan 
semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," tutup Zainudin. 

Di tempat lain, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Madura, Vinca Meitasari mendukung inovasi 
yang telah diupayakan BPJAMSOSTEK untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh 
Indonesia "Walaupun dalam duka pandemi covid ini, BPJAMSOSTEK terus berinovasi dalam 
kemudahan layanan bagi pekerja untuk memberikan proteksi keamanan dan kenyamanan di 
tengah pandemi covid ini dan juga sejalan dengan era ekonomi digital", ujarnya. 

[geh]. 
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Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim instruktur di 
bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo. PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan 
menilai BLK perlu menjalin sinergi dengan pelaku industri dalam rangka memperkuat pelatihan 
sekaligus meningkatkan kualitas instruktur. "Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama 
dengan ATMI yang bergerak di bidang manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah 
menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, 
Mazda, Yamaha, Daikin dan OLX," kata Aan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021). 

 

BBPLK BANDUNG GANDENG SWASTA TINGKATKAN KUALITAS INSTRUKTURNYA 

Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim instruktur di 
bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo. PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan 
menilai BLK perlu menjalin sinergi dengan pelaku industri dalam rangka memperkuat pelatihan 
sekaligus meningkatkan kualitas instruktur. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin dan OLX," kata 
Aan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021). 

Aan berharap training partnership (kemitraan pelatihan) ini dapat membawa teknologi dari dunia 
industri ke dunia pelatihan di BBPLK Bandung. Ia juga menginginkan agar berbagai pelatihan 
level basic yang ada di dunia industri tersebut dapat diterapkan secara optimal di BBPLK 
Bandung. 

"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," ujarnya. 
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Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung, Heru Wijayanto menambahkan BBPLK Bandung telah 
memiliki berbagai program pelatihan. Ada pula peralatan yang dapat menunjang program 
pelatihan serta instruktur yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgradingnya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnership-nya," terang Heru. 

Di sisi lain, Dimas Ari Prasetyo yang merupakan instruktur pelatihan mengaku belajar banyak hal 
selama periode training partnership. Beberapa di antaranya ilmu terkait press tool dan jig fixture, 
khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya di mesin manufaktur sampai produk tersebut 
dapat diterapkan di BLK Bandung. Dimas berharap nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, 
ilmu yang diperoleh berguna untuk melatih siswa sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara itu, Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono ingin agar peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan sekaligus merasakan suasana kerja industri yang ada di 
ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," pungkasnya. 

 

 

 

  



 

90 

 

Judul Menaker Beberkan Tujuh Hal Penting untuk Tenaga Kerja di Industri 
Sawit 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sawit 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-beberkan-tujuh-hal-penting-
untuk-tenaga-kerja-di-industri-sawit 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-15 18:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan industri sawit berkontribusi besar dalam 
penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), Ida 
Fauziyah menjelaskan jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan 
jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

 

MENAKER BEBERKAN TUJUH HAL PENTING UNTUK TENAGA KERJA DI INDUSTRI 
SAWIT 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan industri sawit berkontribusi besar 
dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), Ida Fauziyah menjelaskan jumlah petani yang 
terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di 
perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida, saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6). 

Menurut Ida, untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan 
kelapa sawit perlu beberapa upaya yang dilakukan GAPKI. 

Politikus PKB itu mengatakan banyaknya pekerja yang ada dalam industri sawit perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya Perempuan kelahiran 
Mojokerto itu mengatakan tujuh hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan hubungan 
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industrial yang baik adalah sebagai berikut: Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan 
kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan 
workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi. 

Kemudian, memiliki kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang berkualitas. 

"Pada akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh," ujarnya. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. 

Kelima, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat 
memfasilitasi dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja 
dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyatakan pihaknya terus melakukan upaya 
perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. Perbaikan 
dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat 
Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan 
dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

“Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia,” kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. 

“GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, 
seminar, dan masih banyak lagi,” ucapnya. (jpnn) 
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BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespon era ekonomi digital seperti saat 
ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

 

GANDENG LINKAJA, BPJAMSOTEK BERI KEMUDAHAN PENDAFTARAN DAN 
PEMBAYARAN IURAN 

Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menggandeng LinkAja sebagai salah satu 
kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespon era ekonomi digital seperti 
saat ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Kerja sama antara LinkAja dengan BPJAMSOSTEK sejalan dengan upaya kami dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran 
BPJAMSOSTEK yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja. Kami berharap, hal ini dapat 
menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam memenuhi kebutuhan proteksi 
terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berkomitmen untuk 
terus memperluas akses layanan keuangan non-tunai guna mendorong inklusi keuangan di 
Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Utama LinkAja 
Haryati Lawidjaja. 

Kerjasama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya yaitu 
melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya 
LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia. 
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Selain itu, terdapat kanal kerjasama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

"Perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik 
penerima upah atau sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja 
Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan 
yang terbaik salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan 
pembayaran iuran," ungkap Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin. 

Zainudin menambahkan bahwa dengan makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan 
pembayaran iuran ini pastinya makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh 
perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran yang dibayarkan cukup terjangkau mulai dari 16.800 
per bulan. 

Ditempat terpisah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, R Edy Suryono mengatakan dengan 
digandengnya kerjasama dengan LinkAja kami berharap para tenaga kerja dan pengurus 
perusahaan di wilayah Kabupaten Jember dapat memanfaatkan hal tersebut untuk tertib 
membayar iuran, dengan tertib membayar iuran pekerja dapat bekerja aman dan nyaman karena 
perlindungannya telah terjamin oleh program BPJS Ketenagakerjaan Dengan terdaftar sebagai 
peserta BPJAMSOSTEK, pekerja dapat memperoleh beragam manfaat di antaranya, jika terjadi 
risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan pengobatan tanpa batasan 
biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan 
pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48x upah, bantuan beasiswa, 
hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJAMSOSTEK juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan 
semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," tutup Zainudin. 

[geh.ira]. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) memerhatikan pekerja yang ada di industri sawit mengingat banyaknya yang 
menggantungkan hidupnya di sini. "Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," 
ucapnya menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

 

MENAKER IDA MINTA GAPKI PERHATIKAN PEKERJA DI INDUSTRI SAWIT 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) memerhatikan pekerja yang ada di industri sawit mengingat banyaknya yang 
menggantungkan hidupnya di sini. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya menerima audiensi pengurus 
GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

Ida menilai, industri sawit berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga 
kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor ini. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321.000 (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91.000 (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. 
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Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam 
hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan lokakarya. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan antara dinas 
yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja atau buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan, 
sehingga hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha terlindungi serta mempunyai 
kepastian hukum. 

LKS Bipartit juga berguna sebagai sarana penerapan syarat kerja yang berkualitas, sehingga 
dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja 
atau buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. 

Kelima, pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan kabupaten dan kota, provinsi, dan pusat 
memfasilitasi dan melayani pekerja atau buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan 
kerja dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyatakan, pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 

Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan International Labour Organization 
(ILO), dan Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja 
Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dalam 
perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya Jaringan Serikat Pekerja dan Serikat 
Buruh Sawit Indonesia (Japbusij), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," katanya. 

Joko mengatakan, GAPKI juga terlibat aktif bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan telah membuat nota kesepahaman (MoU) bersama mengenai 
sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa 
sawit. 

"GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workshop, 
seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. 
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Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) PT Central Karya Semesta (CKS) menampik semua 
temuan dugaan pelanggaran proses pelatihan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI). Seperti diketahui Kepala BP2MI, Benny Rhamdhani melakukan inspeksi 
mendadak Sabtu (12/6/2021) lalu paska kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
wanita Rabu (9/6/2021). Benny menemukan adanya dugaan pelecahan seksual hingga 
kekerasan verbal hingga penyitaan alat komunikasi para calon PMI. 

 

PT CKS BANTAH SEMUA TEMUAN BP2MI TERKAIT KEKERASAN FISIK DAN VERBAL 
DI BLK 

SuaraMalang.id - Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) PT Central Karya Semesta (CKS) 
menampik semua temuan dugaan pelanggaran proses pelatihan oleh Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Seperti diketahui Kepala BP2MI, Benny Rhamdhani melakukan inspeksi mendadak Sabtu 
(12/6/2021) lalu paska kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita Rabu 
(9/6/2021). Benny menemukan adanya dugaan pelecahan seksual hingga kekerasan verbal 
hingga penyitaan alat komunikasi para calon PMI. 

Kepala Cabang BLK-LN PT CKS, Maria Imelda mengatakan, tidak ada pelanggaran seperti yang 
dikemukakan oleh BP2MI. Pertama untuk penyitaan handphone, Maria bersikukuh bahwa 
handphone disita saat proses belajar saja. 

"Dan sangatlah wajar untuk proses belajar. Karena mereka disini mereka dididik dan dilatih jadi 
di manapun kalau pendidikan ya kami simpan biar fokus," kata dia saat konferensi pers, Selasa 
(15/6/2021). 
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Mari juga mengatakan, selama perekrutan tidak pernah ada paksaan seluruh calon PMI 
bergabung ke PT CKS secara sukarela. Tidak hanya itu, ancaman, kekerasan verbal juga tidak 
pernah terjadi. 

"Kami tidak pernah mengancam, menipu, memaksa, mendorong apapun itu yang melanggar 
tindakan hukum itu tidak betul," katanya. 

Maria pun menegaskan, lima calon PMI wanita yang kabur itu karena iming-iming dari pihak luar 
untuk mempersingkat waktu pemberangkatan. Bukti berupa chat dan e-mail sudah dia siapkan. 

"Kami dapat bukti chat itu kami terima langsung dari lima anak yang kabur kemarin. Nanti lambat 
laun semua akan terbukti dengan sendirinya," kata dia. 

Sementara untuk temuan Benny yang diduga ada pelecehan seksual, Maria mengaku cerita 
Benny dilebih-lebihkan. Kata Maria, posisi waktu itu salah satu calon PMI menggunakan celana 
pendek hingga menunjukan celana dalamnya. 

"Akhirnya salah satu staf kami menurunkan sedikit agar tidak kelihatan celana dalamnya. Kami 
di sini selalu melatih anak-anak agar berpakaian, berbicara secara sopan dan bersih fisiknya dan 
bajunya. Di sini kami melatih mereka semua," urainya. 

Perkataan Maria pun diperkuat oleh statemen dari salah calon PMI asal Lombok yang mengikuti 
pelatihan di PT CKS, Murniati. 

Dalam konferensi pers, Murniati mengaku bahwa handphone bisa diambilnya pada waktu jam 
17.00 hingga jam 22.00 setiap harinya. 

"Dan saya datang ke sini tidak ada paksaan. Inisiatif sendiri. Di sini tidak ada tekanan. Murni 
seperti ya belajar di sini apa ya sesuai dengan standarnya belajar untuk bahasa asing," kata dia. 

Sementara itu, Murniati juga membenarkan bahwa memang dirinya dan beberapa PMI lainnya 
tidak menerima salinan fisik kontrak kerja bagi PMI saat mendapat pekerjaan di luar negeri. 

"Kontrak kerja saya cukup tahu. Tapi tidak saya pegang. Takut kenapa-kenapa nanti jadi saya 
titipkan," tutur dia. 

Atas kesaksian dan statemen dari PT CKS, Kuasa Hukum PT CKS, Gunadi Handoko meminta agar 
seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. 

"Kami melihat pemberitaan beberapa hari lalu tidak berimbang. Jadi tolong kedepankan dulu 
asas praduga tak bersalah. Orang ini belum diadili sudah divonis duluan," tutur dia. 

Pria yang gagal mencalonkan diri sebagai wakil bupati Malang tahun 2020 lalu itu berpendapat 
bahwa, lima calon PMI yang kabur merupakan tindakan di luar norma. 

"Kami sangat prihatin atas hal ini. Karena sebagaimana diketahui CKS ini sudah cukup lama 
berdiri dan kantor BLK ini cukup representatif kita lihat buildingnya sangat representatif. Artinya 
perusahaan ini betul-betul memberikan yang terbaik," tutup dia. 
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Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. Atas dasar itu, Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali 
mengirim instrukturnya di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna meningkatkan 
kemampuannya. 

 

BBPLK BANDUNG TINGKATKAN KEAHLIAN INSTRUKTUR 

INFO NASIONAL -- Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri 
merupakan hubungan saling menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan 
meningkatkan kualitas instruktur. Atas dasar itu, Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja 
(BBLPK) Bandung kembali mengirim instrukturnya di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI 
CENTER Solo guna meningkatkan kemampuannya. 

"Sejak 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang manufaktur. 
Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan 
otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, dan OLX," ujar Plt Kepala 
BBPLK Bandung Aan Subhan di Solo, Senin, 14 Juni 2021. 

Aan berharap, dengan kerjasama pelatihan ini, teknologi dari dunia industri bisa dibawa ke dunia 
pelatihan di BBPLK Bandung. Ia juga menginginkan agar berbagai pelatihan level dasar di dunia 
industri tersebut dapat diterapkan secara optimal di lembaga pelatihannya. 

"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," kata Aan. 

BBPLK Bandung telah memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, 
hingga instrukturnya yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri."Kami 
berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
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melakukan upgradingnya atau upskilling saja," ujar Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung 
Heru Wijayanto. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo bercerita elalui training partnership ini ia 
dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya di 
mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. "Kami juga berharap setelah 
mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk pembuatan produk 
turunannya," katanya. 

Sementara Training Center Manager ATMI Bayu Prabandono berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri. "Kegiatan ini juga 
memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat menambah ilmu dan 
beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini menambah keahlian dan 
kemampuan para instruktur," katanya. 
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Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim instruktur di 
bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo untuk meningkatkan kemampuan. "Sejak 
tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang manufaktur. 
Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan 
otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, dan OLX," kata PLT Kepala 
BBPLK Bandung, Aan Subhan, di Solo, pada Senin (14/6). 

 

BBPLK BANDUNG GANDENG SEJUMLAH PERUSAHAAN UNTUK PENINGKATAN 
KEAHLIAN INSTRUKTUR 

SOLO - Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim 
instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo untuk meningkatkan kemampuan. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin, dan OLX," kata 
PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, di Solo, pada Senin (14/6). 

Aan berharap adanya training partnership (kemitraan pelatihan) tersebu akan membawa 
teknologi dari dunia industri bisa ke pelatihan di BBPLK Bandung. 

Dia juga menginginkan agar berbagai pelatihan level dasar yang ada di dunia industri tersebut 
dapat diterapkan secara optimal di BBPLK Bandung. 

"Kami sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 
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Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung Heru Wijayanto menyatakan BBPLK Bandung telah 
memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga instrukturnya yang 
telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgrading -nya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnershipnya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan Dimas Ari Prasetyo mengatakan melalui training partnership 
ini, ia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya 
di mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono, berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," katanya. 

(jpnn)  
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Atase atau staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan diminta 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. 

 

ATASE KETENAGAKERJAAN MEMILIKI PERANAN PENTING JAGA HUBUNGAN 
BILATERAL DENGAN NEGARA PENEMPATAN 

.Atase atau staf teknis kepala bidang ketenagakerjaan diminta 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 Sekjen Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon 
Atase, Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan, di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, 
Jakarta, Senin (14/6). 

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

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

Dia mengungkapkan pembekalan atase atau staf teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang 
Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi atase atau staf, setelah menerima 
pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. 

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 atase atau staf. 
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, 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 atau 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. 

 

 

 

  



 

104 

 

Judul Optimalkan Tenaga Kerja di Industri Sawit, Menaker Beri 7 Saran ke 
Pengusaha 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sawit 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4582636/optimalkan-tenaga-
kerja-di-industri-sawit-menaker-beri-7-saran-ke-pengusaha 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-06-15 17:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya 
yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gapki 
secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

 

OPTIMALKAN TENAGA KERJA DI INDUSTRI SAWIT, MENAKER BERI 7 SARAN KE 
PENGUSAHA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gapki secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

Menaker menjabarkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019, jumlah petani yang 
terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di 
perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menurutnya, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari Gapki 
agar hubungan industrial terjaga dengan baik. "Hubungan industrial yang harmonis itu sangat 
penting," imbuhnya. 
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Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor 
perkebunan kelapa sawit, Menaker mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan Gapki 
. Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam 
hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan 
syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan pihaknya terus melakukan upaya 
perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 

Joko menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV 
Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam 
memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," pungkas Joko. 
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Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) 
Bandung kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna 
meningkatkan kemampuannya. 

 

BBPLK BANDUNG GANDENG SEJUMLAH PERUSAHAAN TINGKATKAN KEAHLIAN 
INSTRUKTURNYA 

Kemitraan antara balai latihan kerja (BLK) dengan kalangan industri merupakan hubungan saling 
menguntungkan yang dapat memperkuat eksistensi pelatihan dan meningkatkan kualitas 
instruktur. 

Atas dasar itu, pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung 
kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna 
meningkatkan kemampuannya. 

"Sejak tahun 2018, kami sudah menjalin kerja sama dengan ATMI yang bergerak di bidang 
manufaktur. Selain itu, BBPLK Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa 
perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Mazda, Yamaha, Daikin dan OLX," kata 
PLT Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, di Solo, Senin (14/6). 

Aan berharap, dengan adanya training partnership (kemitraan pelatihan) ini, teknologi dari dunia 
industri bisa dibawa ke dunia pelatihan di BBPLK Bandung. Ia juga menginginkan agar berbagai 
pelatihan level basic yang ada di dunia industri tersebut dapat diterapkan secara optimal di BBPLK 
Bandung. 
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"Kita sesuaikan fasilitas peralatan industri yang digunakan untuk praktik pelatihan kerja bidang 
manufaktur dan otomotif. Kemajuan teknologi dunia industri itu harus diterapkan dalam praktik 
siswa-siswa pelatihan BLK Bandung," katanya. 

Kepala Kejuruan Otomotif BBPLK Bandung, Heru Wijayanto, menyatakan bahwa BBPLK Bandung 
telah memiliki berbagai program pelatihan, peralatan yang dibutuhkannya, hingga instrukturnya 
yang telah mempraktekan pelatihannya langsung di dunia industri. 

"Kami berharap level basic training BBPLK Bandung diperkuat, sehingga dunia industri tinggal 
melakukan upgradingnya atau upskilling saja. Itu tujuan training partnershipnya," ujar Heru. 

Salah seorang instruktur pelatihan, Dimas Ari Prasetyo, mengatakan, melalui training partnership 
ini, ia dapat belajar press tool dan jig fixture, khususnya dalam hal desain dan pengaplikasiannya 
di mesin manufaktur sampai produk tersebut dapat diterapkan di BLK Bandung. 

Dimas berharap, nantinya saat kembali ke BBPLK Bandung, ilmu yang diperoleh berguna untuk 
melatih siswa sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. 

"Kami juga berharap setelah mengikuti training di ATMI ini, kami dapat berkembang lagi untuk 
pembuatan produk turunannya," imbuhnya. 

Sementara Training Center Manager ATMI, Bayu Prabandono, berharap, peserta training 
mendapatkan ilmu yang dibutuhkan dan mendapatkan suasana kerja industri yang ada di ATMI. 

"Kegiatan ini juga memperkenalkan situasi dunia kerja sehingga para instruktur dapat 
menambah ilmu dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nyata. Semoga kegiatan ini 
menambah keahlian dan kemampuan para instruktur," katanya. 

[hrs]. 
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BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat 
ini, di mana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. "Kerja sama antara LinkAja dengan BPJamsostek sejalan dengan upaya kami 
dalam mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta 
pendaftaran BPJamsostek yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja," ujar Direktur Utama 
LinkAja Haryati Lawidjaja. 

 

GANDENG LINKAJA, BPJAMSOSTEK BERI KEMUDAHAN PENDAFTARAN DAN 
PEMBAYARAN IURAN 

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat 
ini, di mana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

"Kerja sama antara LinkAja dengan BPJamsostek sejalan dengan upaya kami dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran 
BPJamsostek yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja," ujar Direktur Utama LinkAja Haryati 
Lawidjaja. 

Dia berharap hal ini dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam 
memenuhi kebutuhan proteksi terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan nontunai guna mendorong 
inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. 
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Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya, 
yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya 
LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia. 

Selain itu, terdapat kanal kerja sama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran 
iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance. 

Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin menjelaskan, perlindungan jaminan sosial 
merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau sektor 
formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Oleh karena itu, BPJamsostek selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik salah 
satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran," 
ujarnya. 

Dengan makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran iuran ini, kata Zainudin, 
makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih 
iuran yang dibayarkan cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan. 

Dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek, pekerja dapat memperoleh beragam manfaat, 
di antaranya bila terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan 
pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban 
kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 
48 x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan 
kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJamsostek juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerja sama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan 
semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJamsostek," kata Zainudin. CM 
(ars). 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam menyerap 
tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di 
sektor industri sawit ini. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak 
menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

 

MENAKER IDA-GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRI SAWIT 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit 
dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit ini. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (Gapki) secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di 
perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. "Hubungan industrial yang 
harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan Gapki. Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 
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Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan 
syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan 
Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya Japbusi (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," katanya. 

Gapki, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. "Gapki aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan 
mengadakan pelatihan, workhsop, seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. CM (ars). 
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PELATIHAN FOOD AND BEVERAGE DI UPTD BLK MIJEN SEMARANG 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno saat mencicipi pelatihan food and beverage 
yang di laksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Mijen, Selasa 
(15/6/21). Acara terselenggara atas kerjasama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang bersinergi 
dengan Polrestabes Semarang untuk mengadakan pendampingan terhadap eks napiter. Dimasa 
Pandemi Covid 19 semua peserta yang mengikuti pelatihan wajib mematuhi protokol kesehatan. 
(Tribun Jateng/Hermawan Handaka). 
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Ringkasan 

Perseroan Terbatas Citra Karya Sejati (PT CKS) selaku pemilik Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BKL-LN) Central Karya Semesta menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait 
dengan kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia dari BLK tersebut. Kuasa hukum PT CKS 
Gunadi Handoko mengatakan bahwa saat ini proses hukum telah berjalan, dan pihaknya akan 
menghormati hal tersebut, serta akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. 

 

KASUS PEKERJA MIGRAN KABUR, PT CKS MALANG SIAP KOOPERATIF JALANI 
PROSES HUKUM 

Malang - Perseroan Terbatas Citra Karya Sejati (PT CKS) selaku pemilik Balai Latihan Kerja Luar 
Negeri (BKL-LN) Central Karya Semesta menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum 
terkait dengan kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia dari BLK tersebut. 

Kuasa hukum PT CKS Gunadi Handoko mengatakan bahwa saat ini proses hukum telah berjalan, 
dan pihaknya akan menghormati hal tersebut, serta akan mengikuti seluruh proses hukum yang 
ada. 

"Tentunya kami akan kooperatif, kami akan menghormati masing-masing peran karena kami 
sama-sama sebagai penegak hukum. Polisi sebagai penyidik dan kami sebagai penasihat 
hukum," kata Gunadi dalam jumpa pers di Kota Malang, Selasa. 

Gunadi mengemukakan bahwa pihaknya akan koorperatif terhadap seluruh proses hukum yang 
saat ini berjalan dan tidak akan menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian 
terkait dengan kaburnya mereka beberapa waktu lalu. 

Terkait dengan badan hukum dan izin operasional PT CKS, menurut Gunadi, sejauh ini telah 
sesuai dengan ketentuan, baik aturan pemerintah pusat maupun daerah. 



 

114 

 

Selama ini, PT CKS juga disebutkan telah banyak mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar 
negeri. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Cabang PT Citra Karya Sejati Malang Maria Imelda Indrawati 
Kusuma mengatakan bahwa pihaknya menampik adanya tuduhan dugaan penganiayaan yang 
terjadi di BLK-LN Central Karya Semesta. 

"Kami tegaskan sekali lagi, bahwa PT CKS itu mulai dari pemrosesan hingga penempatan 
semuanya mengikuti aturan yang berlaku," kata Imelda. 

Selain itu, pihaknya juga telah mengikuti seluruh ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan yang 
ada. Seluruh calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di BLK-LN Central Karya Semesta, tidak ada 
yang dipaksa. 

"CPMI yang mendaftar juga semuanya atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana 
pun. Kami tidak pernah mengancam, menipu, memaksa, mendorong, apa pun yang melanggar 
tindakan hukum. Itu tidak betul," kata Imelda. 

Sementara itu, seorang CPMI di BLK-LN Central Karya Semesta asal Kecamatan Sukun, Kota 
Malang, bernama Rusnani membenarkan tidak ada paksaan ketika mendaftar sebagai CPMI. 

Selama berada di BLK-LN Central Karya Semesta, menurut Rusnani, tidak pernah diperlakukan 
tidak baik. Bahkan, segala sesuatu yang ada di balai latihan kerja tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

"Saya murni belajar di sini sesuai dengan standar untuk bahasa dan pelajaran lainnya," kata 
Rusnani. 

Pada hari Rabu (9/6) pukul 19.00 WIB, lima orang CPMI berusaha kabur dari Balai Latihan Kerja 
Luar Negeri CKS. Mereka turun dari lantai empat gedung dengan menggunakan tali yang dibuat 
dari potongan selimut. 

Dilaporkan bahwa mereka yang berusaha kabur tersebut terjatuh. Tiga di antaranya mengalami 
luka-luka, sementara dua lainnya selamat. Lima orang CPMI yang berusaha kabur tersebut 
berjenis kelamin perempuan. 

Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada beberapa 
dugaan pelanggaran oleh BLK-LN CKS. Pelanggaran tersebut di antaranya para calon pekerja 
migran sering mendapatkan kekerasan secara verbal. 

Selain itu, penggunaan telepon seluler juga dibatasi mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. 
Mereka tidak mendapatkan salinan perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja. 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota telah menaikkan status proses hukum terkait 
dengan kaburnya lima orang calon pekerja migran dari penyelidikan ke tahap 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 terhadap 11 orang saksi terkait 
dengan kasus yang menyebabkan lima orang CPMI kabur dari BLK-LN tersebut. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan untuk mewujudkan hubungan industrial 
yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit perlu beberapa upaya yang dilakukan 
GAPKI. Politikus PKB itu mengatakan banyaknya pekerja yang ada dalam industri sawit perlu 
mendapat perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

 

KEMNAKER DAN GAPKI BAHAS TUJUH HAL DALAM KETENAGAKERJAAN INDUSTRI 
SAWIT 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan untuk mewujudkan hubungan 
industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit perlu beberapa upaya yang 
dilakukan GAPKI. 

Politikus PKB itu mengatakan banyaknya pekerja yang ada dalam industri sawit perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya saat menerima audiensi 
pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6). 

Dia juga mengakui penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), Ida Fauziyah menjelaskan jumlah petani yang 
terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di 
perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 
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Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu mengatakan tujuh hal yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan hubungan industrial yang baik adalah sebagai berikut: Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop . 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi. 

Kemudian, memiliki kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang berkualitas. 

"Pada akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/ buruh," ujarnya. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. 

Kelima, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat 
memfasilitasi dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja 
dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyatakan pihaknya terus melakukan upaya 
perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. Perbaikan 
dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat 
Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan 
dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

“Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia,” kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. 

“GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, 
seminar, dan masih banyak lagi,” ucapnya. (j 
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Narasumber 

negative - Gunadi Handoko (Kuasa hukum PT CKS) Tentunya kami akan kooperatif, kami akan 
menghormati masing-masing peran karena kami sama-sama sebagai penegak hukum. Polisi 
sebagai penyidik dan kami sebagai penasihat hukum 

negative - Maria Imelda Indrawati Kusuma (Kepala Cabang PT Citra Karya Sejati Malang) Kami 
tegaskan sekali lagi, bahwa PT CKS itu mulai dari pemrosesan hingga penempatan semuanya 
mengikuti aturan yang berlaku 

negative - Maria Imelda Indrawati Kusuma (Kepala Cabang PT Citra Karya Sejati Malang) Kami 
tidak pernah mengancam, menipu, memaksa, mendorong, apa pun yang melanggar tindakan 
hukum. Itu tidak betul 

neutral - Rusnani (CPMI BLK-LN Central Karya Semesta) Saya murni belajar di sini sesuai dengan 
standar untuk bahasa dan pelajaran lainnya 

 

Ringkasan 

Perseroan Terbatas Citra Karya Sejati (PT CKS) selaku pemilik Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BKL-LN) Central Karya Semesta menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait 
dengan kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia dari BLK tersebut. Kuasa hukum PT CKS 
Gunadi Handoko mengatakan bahwa saat ini proses hukum telah berjalan, dan pihaknya akan 
menghormati hal tersebut, serta akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. 
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PT CKS AKAN KOOPERATIF JALANI PROSES HUKUM TERKAIT KABURNYA LIMA 
CPMI 

Perseroan Terbatas Citra Karya Sejati (PT CKS) selaku pemilik Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BKL-LN) Central Karya Semesta menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait 
dengan kaburnya lima calon pekerja migran Indonesia dari BLK tersebut. 

Kuasa hukum PT CKS Gunadi Handoko mengatakan bahwa saat ini proses hukum telah berjalan, 
dan pihaknya akan menghormati hal tersebut, serta akan mengikuti seluruh proses hukum yang 
ada. 

"Tentunya kami akan kooperatif, kami akan menghormati masing-masing peran karena kami 
sama-sama sebagai penegak hukum. Polisi sebagai penyidik dan kami sebagai penasihat 
hukum," kata Gunadi dalam jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa. 

Gunadi mengemukakan bahwa pihaknya akan koorperatif terhadap seluruh proses hukum yang 
saat ini berjalan, dan tidak akan menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian 
terkait dengan kaburnya mereka beberapa waktu lalu. 

Terkait dengan badan hukum dan izin operasional PT CKS, menurut Gunadi, sejauh ini telah 
sesuai dengan ketentuan, baik aturan pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini, PT CKS 
juga disebutkan telah banyak mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Cabang PT Citra Karya Sejati Malang Maria Imelda Indrawati 
Kusuma mengatakan bahwa pihaknya menampik adanya tuduhan dugaan penganiayaan yang 
terjadi di BLK-LN Central Karya Semesta. 

"Kami tegaskan sekali lagi, bahwa PT CKS itu mulai dari pemrosesan hingga penempatan 
semuanya mengikuti aturan yang berlaku," kata Imelda. 

Selain itu, pihaknya juga telah mengikuti seluruh ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan yang 
ada. Seluruh calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di BLK-LN Central Karya Semesta, tidak ada 
yang dipaksa. 

" Kami tidak pernah mengancam, menipu, memaksa, mendorong, apa pun yang melanggar 
tindakan hukum. Itu tidak betul," kata Imelda. 

Sementara itu, seorang CPMI di BLK-LN Central Karya Semesta asal Kecamatan Sukun, Kota 
Malang, bernama Rusnani membenarkan tidak ada paksaan ketika mendaftar sebagai CPMI. 

Selama berada di BLK-LN Central Karya Semesta, menurut Rusnani, tidak pernah diperlakukan 
tidak baik. Bahkan, segala sesuatu yang ada di balai latihan kerja tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

"Saya murni belajar di sini sesuai dengan standar untuk bahasa dan pelajaran lainnya," kata 
Rusnani. 

Pada hari Rabu (9/6) pukul 19.00 WIB, lima orang CPMI berusaha kabur dari Balai Latihan Kerja 
Luar Negeri CKS. Mereka turun dari lantai empat gedung dengan menggunakan tali yang dibuat 
dari potongan selimut. 

Dilaporkan bahwa mereka yang berusaha kabur tersebut terjatuh. Tiga di antaranya mengalami 
luka-luka, sementara dua lainnya selamat. Lima orang CPMI yang berusaha kabur tersebut 
berjenis kelamin perempuan. 
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Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada beberapa 
dugaan pelanggaran oleh BLK-LN CKS. Pelanggaran tersebut di antaranya para CPMI sering 
mendapatkan kekerasan secara verbal. 

Selain itu, penggunaan telepon seluler juga dibatasi mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. 
Mereka tidak mendapatkan salinan perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja. 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota telah menaikkan status proses hukum terkait 
dengan kaburnya lima orang CPMI dari penyelidikan ke tahap 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 terhadap 11 orang saksi terkait 
dengan kasus yang menyebabkan lima orang CPMI kabur dari BLK-LN tersebut. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan Badan Pekerja Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6). Acara yang bertajuk 
Temu Muka itu membahas hal-hal strategis dalam rangka penguatan kelembagaan LKS Tripartit 
Nasional. Menaker Ida menyatakan bahwa LKS Tripnas merupakan lembaga yang penting dan 
strategis dengan tugas mulia memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden 
dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara 
nasional. 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA PENGUSAHA DAN PEKERJA PERKUAT LKS 
TRIPNAS 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan Badan Pekerja Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6). Acara yang bertajuk 
Temu Muka itu membahas hal-hal strategis dalam rangka penguatan kelembagaan LKS Tripartit 
Nasional. 

Menaker Ida menyatakan bahwa LKS Tripnas merupakan lembaga yang penting dan strategis 
dengan tugas mulia memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak 
terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional. 

"Karena itu kedudukan lembaga ini memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida yang juga Ketua LKS Tripnas itu. 

Pada pertemuan tersebut, Menaker Ida berpesan kepada LKS Tripartit agar terus menguatkan 
kembali dari sisi kelembagaan, serta melalui representasi dari unsur masing-masing agar 
kedepannya terus menciptakan keharmonisan iklim ketenagakerjaan. 
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Dia juga mendorong LKS Tripartit Nasional mampu adaptif dan inovatif dalam menyikapi 
dinamika ketenagakerjaan Indonesia dan dunia, sehingga lembaga ini mampu memberikan solusi 
yang aplikatif dalam menjawab tantangan tersebut. 

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

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, perlunya 
strategi LKS Tripartit agar bisa menjangkau kehadiran pemerintah terkait solusi konkret guna 
menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya terkait ancaman PHK yang terus terjadi dalam 
kondisi seperti ini. 

"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 ini dihadiri Plt. Direktur Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Surya Lukita Warman; Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional dari Unsur Organisasi 
Pengusaha, Myra Maria Hanartani; dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pudji Santoso; dan 
para anggota Badan Pekerja LKS Tripartit. 
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Pihak PT Central Karya Semesta (CKS) membantah semua temuan yang dilakukan BP2MI pasca 
kaburnya 5 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang menjalani latihan di BLK dari 
gedung berlantai IV di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang, Jawa Timur dan 3 orang harus 
menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Malang. “Kami tidak pernah 
mendorong dan melakukan tindakan hukum ke calon PMI. Kami adalah mitra pemerintah, dalam 
kasus ini kami berharap ada perimbangan,” ujar Maria Imelda Indrawati Kusuma didampingi 
penasehat hukumnya, Gunadi Handoko saat memberikan keterangan kepada media, termasuk 
Kontributor Elshinta, El-Aris di Kantor CKS, Selasa (15/6). 

 

PT.CKS BANTAH TUDINGAN BP2MI 

Pihak PT Central Karya Semesta (CKS) membantah semua temuan yang dilakukan BP2MI pasca 
kaburnya 5 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang menjalani latihan di BLK dari 
gedung berlantai IV di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang, Jawa Timur dan 3 orang harus 
menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Malang. 

“Kami tidak pernah mendorong dan melakukan tindakan hukum ke calon PMI. Kami adalah mitra 
pemerintah, dalam kasus ini kami berharap ada perimbangan,” ujar Maria Imelda Indrawati 
Kusuma didampingi penasehat hukumnya, Gunadi Handoko saat memberikan keterangan 
kepada media, termasuk Kontributor Elshinta, El-Aris di Kantor CKS, Selasa (15/6). 

Dijelaskan Maria, pihaknya sangat mematuhi aturan pemerintah mulai dari rekrutmen, pelatihan 
bahkan penempatan tenaga kerja yang mendapat pelatihan pihaknya. 

Sementara, Gunadi Handoko, kuasa hukum PT CKS menyatakan pemberitaan yang selama ini 
ditudingkan ke kliennya sangat merugikan dan jauh dari aspek hukum. 

"Mohon dihormati asas praduga tidak bersalah dan tentu saja proses hukum tetap diikuti dan 
dihormati." singkat nya. 

Pada kesempatan tersebut pihak PT CKS juga memberikan kesempatan pada dua orang yang 
akan diberangkatkan ke luar negeri setelah menjalani berbagai latihan di tempat tersebut. 
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Sejumlah eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga menjadi korban pungli oleh oknum aparatur 
sipil Negara (ASN) di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah 
TKI asal Flores Nusa Tenggara Timur yang berhasil diwawancarai Kompas.com, Claudius (26), 
Yermias (47) dan Linus (45), mengaku terpaksa membayar mahal kepada seorang oknum 
petugas Satgas Covid-19 Krayan. 

 

CURHAT TKI JADI KORBAN PUNGLI DI PERBATASAN RI-MALAYSIA, BAYAR RP 3 
JUTA KEPADA OKNUM ASN 

Sejumlah eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga menjadi korban pungli oleh oknum aparatur 
sipil Negara (ASN) di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Sejumlah TKI asal Flores Nusa Tenggara Timur yang berhasil diwawancarai Kompas.com, 
Claudius (26), Yermias (47) dan Linus (45), mengaku terpaksa membayar mahal kepada seorang 
oknum petugas Satgas Covid-19 Krayan. 

Mereka tidak menyangka hal tersebut merupakan praktek ilegal. 

''Kami bertiga membayar lebih Rp 3 juta saat berada di Krayan. Yang meminta bayaran namanya 
AL, dia pakai seragam pegawai dan memang petugas Satgas Covid-19. Tapi dia tidak sendiri, 
ada temannya juga yang bukan petugas, namanya A, kami membayar juga sama dia,''tutur 
Yermias. 

Ketiganya merupakan teman akrab dan sama sama merantau ke Malaysia sejak 2012 untuk 
bekerja di perusahaan kayu di Lawas Malaysia. 

Sayangnya, pandemi Covid-19 yang masih mewabah, membuat perusahaan tutup dan mereka 
memilih pulang ke Indonesia melalui jalur darat Krayan. 
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''Jadi kami pulang itu lumayan juga habis uang. Dari Lawas Malaysia ke Long Midang Krayan 
kami membayar sewa kendaraan 200 ringgit seorang. Sampai Krayan, masih keluar lagi lebih 
Rp3 juta,''katanya. 

Pengalaman yang sama juga dialami TKI asal Sulawesi Selatan, Asriani (43). Ia yang baru datang 
ke Malaysia sekitar 6 bulan lalu, sudah terjebak lockdown. 

Karena tak sempat bekerja, Asriani akhirnya memilih pulang ke Indonesia membawa anaknya 
Nur Syafira (21) bersama cucunya Muhammad Zul Azmi (4 bulan). 

"Ada sekitar Rp 3,3 juta saya bayar sejak ada di Krayan. Katanya sampai Nunukan uangnya 
diganti, ternyata tidak ada itu namanya diganti,''katanya. 

Dikonfirmasi atas adanya dugaan pungli yang terjadi pada sejumlah TKI di Krayan, Kepala Balai 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan Kombes Pol.Hotma Victor Sihombing 
tidak membantah peristiwa tersebut. 

''Banyak TKI yang pulang ke tanah air melalui perbatasan RI - Malaysia di Krayan mengaku 
membayar dengan jumlah uang cukup besar kepada oknum ASN di sana,''ujarnya, Selasa 
(15/6/2021). 

Victor menjelaskan, sejak Malaysia menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi 
sebaran wabah covid-19, BP2MI Nunukan mencatat ada 117 TKI yang nekat pulang melalui jalur 
darat Krayan. 

Mereka memutuskan pergi karena sudah tidak ada lagi pekerjaan. Semua perusahaan dan 
perkebunan tempat mereka bekerja, berhenti operasi dan mengurangi karyawan. 

''Jadi kami menyesalkan adanya pungli kepada para TKI kita. Mereka pulang ke Indonesia karena 
susah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan disana. kok tega teganya malah dijadikan sasaran 
menghasilkan uang,''sesalnya. 

Dari beberapa wawancara BP2MI Nunukan bersama sejumlah TKI korban pungli, oknum ASN 
bernama AL meminta uang transport dari Long Midang ke Long Bawan sebesar Rp 200.000 per 
orang. 

Para TKI dibawa ke penginapan khusus yang disiapkan pemerintan untuk karantina mandiri. 

Setelah itu, ada penarikan untuk pembayaran rapid test di perbatasan dan Puskesmas Krayan 
dengan tarif Rp50.000 sekali tes. 

Selanjutnya, AL akan menyerahkan pengurusan transportasi dari rumah karantina menuju 
bandara kepada A, seorang warga sipil yang sudah dikondisikan olehnya. 

Perjalanan ke Bandara, TKI harus membayar ongkos mobil Rp 200.000. Uang tiket pesawat yang 
seharusnya Rp 430.000 diminta Rp 500.000. 

''Belum uang kelebihan barang atau free bagasi. Biasanya pesawat di Krayan memberikan free 
bagasi 10 kilogram, itu juga dimintai pembayaran. Kalau biasanya 1 kilogram dibayar Rp 20.000, 
dia minta lebih dari itu. Untung banyak dia kalau semua diperlakukan begitu. Ini kan aksi preman, 
Negara kita sedang berperang dengan preman," jelas Victor. 

Pada dasarnya, kepulangan TKI melalui Krayan sepenuhnya menjadi tanggungan petugas Satgas 
Covid-19. Entah itu transportasi, konsumsi dan penginapan selama menjalani karantina. 

Satu satunya yang menggunakan biaya sendiri hanya biaya tiket pesawat Krayan - Nunukan. 
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"Itu pun kalau TKI tidak punya uang, BP2MI akan menanggung biayanya asal ada rekomendasi 
Camat Krayan,''jelasnya. 

Menyikapi kasus ini, Victor juga sudah berkoordinasi dan bersurat kepada sejumlah instansi. 

Surat pengaduan ditujukan kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Kepolisian Sektor Krayan, 
Koramil Krayan, otoritas Bandara Krayan, juga kepada Camat Krayan. 

''Saya berharap ini ditertibkan. Bagaimanapun pungli adalah bentuk premanisme, kita tidak ingin 
TKI kita yang sudah kesusahan masih harus jadi korban pungli. Saya curiga semua TKI yang 
pulang lewat Krayan menjadi korban pungli,''tegasnya. 

Sementara itu Kapolsek Krayan Iptu Marpaung menegaskan, pihaknya sudah melakukan 
pemanggilan dan interogasi awal. 

Hasilnya, oknum ASN yang dicurigai sebagai pelaku pungli, juga tidak membantah fakta tersebut. 

''Kita hari ini memanggil terduga pelaku pungli. Ada dua orang, yang satu merupakan ASN 
bernama AL dan satunya warga sipil bernama A. tindak lanjut akan diproses Polres Nunukan 
karena Polsek Krayan tidak ada kewenangan penyidikan,''katanya. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan industri sawit memiliki peran penting dalam 
penyerapan tenaga kerja. Disinyalir akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja, mengingat 
semakin berkembangnya industri sawit. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya 
yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus 
GAPKI secara virtual, Selasa, 15 Juni 2021. 

 

KEMNAKER DAN GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRI SAWIT 

INFO NASIONAL- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan industri sawit memiliki 
peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Disinyalir akan semakin banyak penyerapan 
tenaga kerja, mengingat semakin berkembangnya industri sawit. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa, 15 Juni 2021. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian per tahun 2019, jumlah petani yang terlibat di sektor 
kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 4.425.647 
pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar 
swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu 
(2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Mengingat banyaknya tenaga kerja di industri tersebut, Ida mengingatkan GAPKI agar menjaga 
hubungan industrial dengan baik. "Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," 
sambungnya. 

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit, 
Menteri Ida mengemukakan GAPKI perlu melalukan berbagai upaya. Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 
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Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ketiga, peningkatan 
peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 
pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang 
berkualitas dan dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Terakhir, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyatakan pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV International, dan Federasi 
Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," katanya. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. "GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan 
mengadakan pelatihan, workshop, seminar, dan masih banyak lagi," ujarnya.( . 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri kelapa sawit ini merupakan industri 
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hubungan industrial yang harmonis itu sangat 
penting 

neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan 
dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga 
upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia 

positive - Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) GAPKI aktif terlibat kegiatan forum 
ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, seminar, dan masih banyak lagi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya 
yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus 
GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

 

MENAKER IDA-GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRI SAWIT 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 
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Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di 
perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ketiga, peningkatan 
peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 
pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang 
berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan 
Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit . 

"GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, 
seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan peran penting industri sawit dalam 
penyerapan tenaga kerja, yang akan terus bertambah seiring meningkatkan produksi di sektor 
industri itu dalam pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 
"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, menurut pernyataan 
resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. 

 

MENAKER DAN GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDUSTRI SAWIT 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan peran penting industri sawit dalam 
penyerapan tenaga kerja, yang akan terus bertambah seiring meningkatkan produksi di sektor 
industri itu dalam pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, menurut pernyataan 
resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian pada 2019, jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 orang. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 
persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menurut Menaker Ida, terkait banyaknya pekerja yang ada di dalam industri itu perlu 
mendapatkan perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial dapat terjalin dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," tutur Ida. 



 

131 

 

Untuk mencapai hubungan industrial yang kondusif pada sektor sawit, Ida mengemukakan 
berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI seperti peningkatan pemahaman hak-hak dan 
kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja seperti melalui sosialisasi dan 
workshop . 

Selain itu perlu dilakukan juga peningkatan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha dan 
dinas yang membidangi ketenagakerjaan serta peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di 
perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha terlindungi. 

Diperlukan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan dan 
pemerintah lewat Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk memfasilitasi pekerja dan pengusaha 
dalam rangka kejelasan hubungan kerja serta konsultasi. 

Ida juga meminta adanya peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) dan peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan pihaknya terus 
melakukan upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa 
sawit. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," demikian Joko. 
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PT Citra Karya Sejati (CKS) membantah telah bertindak melawan hukum. Calon pekerja migran 
diklaim datang untuk mendaftar dengan sendirinya. PT CKS juga bergerak di bidang pelatihan 
kerja, nama lembaganya adalah Centra Karya Sejati dengan alamat yang sama. Pimpinan PT 
CKS, Imelda Indrawati Kusuma mengatakan pihaknya mengikuti aturan yang ditetapkan. Mulai 
dari pemrosesan hingga penetapan mengikuti aturan yang berlaku. 

 

PT CKS BANTAH LANGGAR HUKUM DI KASUS CALON TKW KABUR DI MALANG 

PT Citra Karya Sejati (CKS) membantah telah bertindak melawan hukum. Calon pekerja migran 
diklaim datang untuk mendaftar dengan sendirinya. 

PT CKS juga bergerak di bidang pelatihan kerja, nama lembaganya adalah Centra Karya Sejati 
dengan alamat yang sama. Pimpinan PT CKS, Imelda Indrawati Kusuma mengatakan pihaknya 
mengikuti aturan yang ditetapkan. Mulai dari pemrosesan hingga penetapan mengikuti aturan 
yang berlaku. 

"Kami tidak melakukan door to door rekrut dari rumah ke rumah, itu tidak. Jadi PMI (pekerja 
migran Indonesia) mendaftar sesuai kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun 
juga," ujar Imelda dalam konferensi pers di PT CKS Jalan Rajasa, Kota Malang, Selasa 
(15/6/2021). 

Imelda juga menegaskan bahwa PT CKS tak pernah menebar ancaman, menipu, atau bentuk 
apapun yang melanggar hukum kepada calon PMI. 

"Itu tidak betul, karena perjanjian dari awal itu sudah ada. Antara dinas tenaga kerja, PMI, dan 
PT CKS," tegasnya. 

"Kami adalah mitra pemerintah, khususnya dalam saat-saat ini, kami berharap pemberitaan dari 
teman-teman semua, media sosial harus seimbang," sambungnya. 
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PT CKS sudah menunjuk kuasa hukum di tengah persoalan hukum yang kini dihadapi. Dia adalah 
Gunadi Handoko & Partners. Gunadi sendiri hadir dalam konferensi pers dan menyatakan bahwa 
dia resmi menjadi pendamping hukum PT CKS sejak 14 Juni 2021. 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan kami akan kooperatif, sampaikan 
fakta, tidak menambah tidak mengurangi," ujar Gunadi. 

Kami juga berharap ada pemberitaan berimbang, karena ada beberapa statemen yang dilakukan 
beliau-beliau ini, yang kesannya melanggar azas praduga tak bersalah. Seakan-akan klien kami 
ini belum di sidang sudah divonis," pungkas Gunadi. 
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Narasumber 

positive - I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (Laksamana Pertama TNI) Hingga saat ini, data 
di Relawan Pendamping RSLI setidaknya sudah 13.720 PMI masuk Jatim 

negative - I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (Laksamana Pertama TNI) 118 orang sudah 
sembuh, dan 64 orang TKI masih dirawat di RSLI 

negative - I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (Laksamana Pertama TNI) Artinya gelombang 
kedatangan dari Timur Tengah sudah mulai masuk, dan tetap perlu diwaspadai 

positive - I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (Laksamana Pertama TNI) Itu tegantung 
kondisinya (termasuk tes PCR negatif) dan akan dinyatakan sembuh dalam kewenangan DPJP 
(Dokter Penanggung Jawab Pasien) RSLI 

positive - I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (Laksamana Pertama TNI) Kami minta peran 
masyarakat, berbagai kelompok, pemuka agama, tokoh masyarakat dan potensi yang ada di 
berbagai kalangan, termasuk kawan-kawan media untuk turut serta membantu memberikan 
informasi dan edukasi bagi masyarakat dalam memahami dan menanggulangi Covid-19 

 

Ringkasan 

Jumlah pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tiba di Jawa Timur hingga hari, 
Selasa (15/6/2021) yakni sebanyak 13.720 orang. Hal itu diungkapkan Penanggungjawab Rumah 
Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, Laksamana Pertama TNI dr. I Dewa Gede Nalendra 
Djaya Iswara. 
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13.720 PEKERJA MIGRAN PULANG KE JATIM, 182 ORANG POSITIF COVID-19 

SURABAYA, - Jumlah pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tiba di Jawa Timur 
hingga hari, Selasa (15/6/2021) yakni sebanyak 13.720 orang. 

Hal itu diungkapkan Penanggungjawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, 
Laksamana Pertama TNI dr. I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara. 

"Hingga saat ini, data di Relawan Pendamping RSLI setidaknya sudah 13.720 PMI masuk Jatim," 
kata Nalendra dikonfirmasi, Selasa (15/6/2021). 

Dari jumlah itu, Nalendra menyebut, TKI yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirawat di RSLI 
ada sebanyak 182 orang. 

"118 orang sudah sembuh, dan 64 orang TKI masih dirawat di RSLI," ujar Nalendra. 

Ribuan TKI yang pulang ke Jatim tersebut berasal dari Malaysia, Singapura, Hongkong dan 
Brunei. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Bahkan, kata Nalendra, RSLI saat ini juga sudah mulai menerima pasien dari 
tempat kerja di Taiwan, Amerika, Jepang, dan Turki. 

"Artinya gelombang kedatangan dari Timur Tengah sudah mulai masuk, dan tetap perlu 
diwaspadai," kata Nalendra. 

SHUTTERSTOCK/irem01 Ilustrasi isolasi mandiri di rumah untuk mencegah penularan virus 
corona yang menyebabkan Covid-19. 

Diisolasi minimal 14 hari Menurut Nalendra, sesuai Peraturan Kemenkes terbaru, TKI yang positif 
Covid-19 akan dilakukan penyembuhan dan isolasi minimal 14 hari. 

"Itu tegantung kondisinya (termasuk tes PCR negatif) dan akan dinyatakan sembuh dalam 
kewenangan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) RSLI," kata Nalendra. 

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 belum berakhir dan ada indikasi menuju second waf e 
(serangan gelombang kedua). 

Karena itu, semua pihak harus bahu-membahu mengatasi laju penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Ia menyampaikan, edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman Covid-19 harus terus 
dijalankan, baik oleh pemerintah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. 

"Kami minta peran masyarakat, berbagai kelompok, pemuka agama, tokoh masyarakat dan 
potensi yang ada di berbagai kalangan, termasuk kawan-kawan media untuk turut serta 
membantu memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat dalam memahami dan 
menanggulangi Covid-19," tutur Nalendra. 
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Industri sawit punya peran sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga 
kerja terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor industri sawit. "Industri kelapa 
sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual 
di Jakarta, Selasa (15/6/2021). 

 

INDUSTRI SAWIT SERAP JUTAAN PEKERJA, MENAKER INGIN PEKERJA-
PENGUSAHA HARMONIS 

JAKARTA - Industri sawit punya peran sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan 
tenaga kerja terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor industri sawit. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat menerima audiensi pengurus GAPKI 
secara virtual di Jakarta, Selasa (15/6/2021). 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68%) pekerja di 
perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26%) pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu (2,07%) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari 
GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, dia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. 
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Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam 
hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ketiga, peningkatan 
peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 
pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang 
berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

"Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja," jelas Ida. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV International, dan Federasi 
Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

“Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia,” kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. “GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan 
mengadakan pelatihan, workshop, seminar, dan masih banyak lagi,” ucapnya. 
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Industri kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja . Penyerapan akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit. "Industri kelapa sawit merupakan industri padat 
karya, yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker, Ida Fauziyah, saat menerima 
audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

 

MENAKER: INDUSTRI KELAPA SAWIT MAMPU MENYERAP TENAGA KERJA 

Industri kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja . Penyerapan akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit. 

"Industri kelapa sawit merupakan industri padat karya, yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa 
(15/6/2021). 

Menurut data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di bidang kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan sebanyak 
4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan 
sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 
91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Ida mengatakan, banyaknya pekerja dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI 
agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, ia mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 
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Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan 
syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyatakan, pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan 
Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta serikat pekerja lainnya, dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

“Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia,” kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. “GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan 
mengadakan pelatihan, workhsop, seminar, dan masih banyak lagi,” ucapnya. 
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Narasumber 

negative - Sutiaji (Wali Kota Malang) Perkara itu tidak sama antara investigasi oleh penyidik 
dengan apa yang saya dapat, itu urusan lain. Karena Sutiaji bukan penyidik 

positive - Sutiaji (Wali Kota Malang) Saya juga menanyai calon PMI dan mencocokkan data 
penghasilan mereka dipotong 20 persen selama 6 bulan dan bagaimana makannya semua saya 
croscek 

 

Ringkasan 

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan klarifikasi terkait polemik tentang temuan yang berbeda 
dengan keterangan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di PT. CKS tempat 
dimana calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cidera patah tulang akibat melompat dari 
gadung sekitar 15 meter. Menurutnya, kedatangannya ke lokasi untuk melakukan cross check 
tentang perizinan maupun SOP pelaksanaannya. Dengan bertanya pada manajemen dan juga 
calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

PEMKOT MALANG KLARIFIKASI SOA BEDA TEMUAN DENGAN BP2MI TERKAIT 
KASUS DI PT CKS, 

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan klarifikasi terkait polemik tentang temuan yang berbeda 
dengan keterangan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di PT. CKS tempat 
dimana calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cidera patah tulang akibat melompat dari 
gadung sekitar 15 meter. 

Menurutnya, kedatangannya ke lokasi untuk melakukan cross check tentang perizinan maupun 
SOP pelaksanaannya. Dengan bertanya pada manajemen dan juga calon Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). 
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Hasil data dan pengamatan yang didapat bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu 
pun disampaikan terbuka juga pada media. 

"Perkara itu tidak sama antara investigasi oleh penyidik dengan apa yang saya dapat, itu urusan 
lain. Karena Sutiaji bukan penyidik," tegasnya, Selasa (15/6/2021). 

Sutiaji melihat dari legal formal bahwa PT CKS sudah mengantongi izin. Selain itu pihaknya juga 
telah melihat SOP maupun dokumen perjanjian dengan para calon PMI. 

"Saya juga menanyai calon PMI dan mencocokkan data penghasilan mereka dipotong 20 persen 
selama 6 bulan dan bagaimana makannya semua saya croscek," ungkapnya. 

Sehingga hukum nanti pada akhirnya yang berbicara. Manakala benar dan terbukti jelas 
melanggar hukum, Pemkot Malang akan secara tegas mencabut izin PT CKS dan menutupnya. 

Meskipun demikian, pihaknya mengingatkan bukan berarti dengan adanya kasus ini semua 
semua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bermasalah. Karena 
bagaimanapun juga keberadaan P3MI yang dahulu dikenal bernama PJTKI Perusahaan Pengerah 
Tenaga Kerja Indonesia juga membantu memberikan pendidikan dan ketrampilan untuk pejuang 
devisa. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. "Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya 
yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi 
pengurusGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6). 

 

MENAKER IDA BERSAMA GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL KELAPA SAWIT 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam 
menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya 
produksi di sektor industri sawit ini. 

"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurusGabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia(GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6). 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di 
perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat 
perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, peningkatan 
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pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti 
melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban 
pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan 
syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, 
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi 
untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan 
sosial kesehatan. 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan 
upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV International, dan Federasi 
Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. 

"Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja 
dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-
sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko. 

GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat 
MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di 
sektor perkebunan kelapa sawit. 

"GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, 
seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. 

[hhw]. 

 



 

144 

 

Judul Bantah Temuan Pelanggaran Terhadap CPMI, BLK Malang: Kami Sesuai 
Aturan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/06/15/144517478/bantah-
temuan-pelanggaran-terhadap-cpmi-blk-malang-kami-sesuai-aturan 

Jurnalis Kontributor Malang, Andi Hartik 

Tanggal 2021-06-15 14:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Pengelola Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) membantah 
semua temuan pelanggaran terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) oleh Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pengelola mengatakan, temuan pelanggaran 
oleh BP2MI tidak benar. Meskipun, BP2MI menemukan pelanggaran itu saat sidak, sebagai tindak 
lanjut kaburnya lima CPMI dari BLK tersebut. 

 

BANTAH TEMUAN PELANGGARAN TERHADAP CPMI, BLK MALANG: KAMI SESUAI 
ATURAN 

MALANG, - Pengelola Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) 
membantah semua temuan pelanggaran terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) oleh 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Pengelola mengatakan, temuan pelanggaran oleh BP2MI tidak benar. Meskipun, BP2MI 
menemukan pelanggaran itu saat sidak, sebagai tindak lanjut kaburnya lima CPMI dari BLK 
tersebut. 

"PT CKS mulai dari pemprosesan hingga penempatannya mengikuti aturan yang berlaku," kata 
Maria Imelda Indrawati Kusuma, Kepala Cabang CKS Malang di kantornya, Selasa (15/6/2021). 

Imelda mengatakan, pihaknya sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia 
(P3MI) merupakan mitra pemerintan dalam menyalurkan warga negara Indonesia yang ingin 
bekerja ke luar negeri. 

Dikatakannya, setiap CPMI yang datang ke balai latihan kerja itu melalui proses pendaftaran. 

"Kami tidak melakukan door to door, merekrut dari rumah ke rumah. Jadi CPMI mendaftar 
sendiri," jelasnya. 



 

145 

 

Imelda membantah lima CPMI yang kabur karena merasa tertekan. Menurutnya, lima CPMI yang 
kabur itu akibat provokasi dari pihak luar. 

" Chat (provokasi) itu kami terima langsung dari salah satu dari lima anak," katanya. 

Pihaknya juga membantah pelecehan seksual yang terjadi di kompleks BLK tersebut. 

Tidak hanya itu, penyitaan handphone CPMI yang menjadi salah satu dasar temuan pelanggaran 
oleh BP2MI juga dibantah olehnya. 

Menurutnya, ada waktu tertentu CPMI dilarang memegang handphone. 

Saat hari aktif, CPMI boleh memegang handphone mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB. 
Sedangkan jika hari libur, CPMI bebas menggunakannya. 

Kuasa Hukum BLK-LN CKS, Gunadi Handoko mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum 
yang telah berjalan akibat temuan pelanggaran di komplek BLK tersebut. 

Temuan pelanggaran terhadap CPMI itu sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. 

"Terkait proses hukum kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kita 
akan koorperatif dan kami akan menghormati masing-masing peran," 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. 

Mereka nekat terjun dari lantai 4 menggunakan tali yang dibuat dari selimut. Dua orang berhasil 
kabur, sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. 

Atas insiden tersebut, BP2MI turun mengecek langsung BLK tersebut. 

Hasilnya didapati banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola BLK ke CPMI. 
Seperti penyitaan alat komunikasi, pemotongan gaji dan dokumen penempatan. 

Polresta Malang Kota sedang menyelidiki pelanggaran yang terjadi di dalam BLK itu. 
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Rencananya, BSU subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan cair pada bulan Juni 
atau Juli 2021. Lalu apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami kasus BLT BPJS 
Ketenagakerjaan tidak cair? Segera laporkan, simak cara lapor BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 
tidak cair berikut ini. 

 

CARA LAPOR BLT BPJS KETENAGAKERJAAN 2021 TIDAK CAIR 

Rencananya, BSU subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan cair pada bulan Juni 
atau Juli 2021. Lalu apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami kasus BLT BPJS 
Ketenagakerjaan tidak cair? Segera laporkan, simak cara lapor BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 
tidak cair berikut ini. 

Karyawan yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak mendapatkan BSU subsidi gaji bisa lapor 
melalui tiga cara yang tertera di bawah ini. 

Cara Lapor BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Tidak Cair Para karyawan yang merasa terdaftar di 
kemnaker.go.id dan telah memenuhi syarat namun belum dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan bisa 
lapor dengan cara berikut ini: Sebagai informasi, BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 ini hanya akan 
cair kepada karyawan yang belum pernah mendapatkan sisa Rp 1,2 juta di periode sebelumnya. 
Hal ini dikarenakan adanya rekening bermasalah atau ditemukan karyawan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagai penerima bantuan BSU Subsidi Gaji. 

Penting untuk diketahui, bahwa ada tujuh golongan karyawan yang tidak bisa ditransfer bantuan 
BSU Subsidi Gaji senilai Rp 1,2 juta ini. Oleh karena itu, setiap karyawan sebaiknya segera cek 
apakah namanya telah terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 ini atau tidak 
dengan cara mengakses laman kemnaker.go.id. 

Berikut ini adalah tujuh golongan yang dijamin tidak akan dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 
2021: BSU Subsidi Gaji tersebut rencananya akan ditransfer setelah Kemnaker selesai melakukan 
rekonsiliasi dengan sejumlah pihak, termasuk juga dengan Kementerian Keuangan dan BPJS 
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Ketenagakerjaan. Jika telah selesai, maka bantuan ini akan cair pada bulan Juni atau Juli 2021 
ini ke karyawan yang namanya tertera di kemnaker.go.id. 

Cara Cek Daftar Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Berikut ini adalah cara cek online daftar 
penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 atau BSU Subsidi Gaji:. 

1. Jika belum memiliki akun 

Pertama, buka website resmi Kementerian Ketenagakerjaan di link kemnaker.go.id. 

Di pojok kanan atas, klik Daftar 

Jika belum memiliki akun, klik Daftar Sekarang yang ada di bagian bawah kolom masuk. 

Lalu isi data diri, masukkan NIK, Nama Orang Tua, Email, Nomor HP, Password, kemudian klik 
Daftar Sekarang. 

Jika sudah selesai, maka sistem akan mengirimkan kode OT melalui SMS ke nomor HP pendaftar. 

Lakukan aktivasi akun, dan masuk kembali ke website. 

2. Jika sudah memiliki akun 

Login www.kemnaker.go.id, lalu klik Masuk pada bagian pojok kanan atas website. 

Lanjutkan dengan pengisian formulir dengan lengkap. 

Setelah lengkap, maka akan muncul status pemberitahuan pada dashboard, apakah pendaftar 
masuk dalam daftar penerima bantuan BLT Subsidi Gaji yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan 
ke Kemnaker atau tidak. 

Apabila nama pendaftar sudah terdaftar di dalam sistem Kemnaker, namun belum mendapatkan 
bantuan Subsidi Gaji, maka dapat melakukan Kirim Aduan untuk menyampaikan keluhannya. 

Nah, itulah tujuh golongan yang dijamin tidak akan mendapatkan BSU Subsidi Gaji karyawan 
dan cara lapor BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 tidak cair. 
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Narasumber 

positive - Sadili (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Majalengka) Alhamdulillah kita mendapat alokasi program pemagangan kerja untuk 60 orang. 
60 peserta magang tersebut tersebar di lima perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten 
Majalengka, untuk selama 5 bulan 

positive - Sadili (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Majalengka) Nantinya diharapkan setelah lima bulan mengikuti program magang tersebut, 
pencari kerja memiliki keterampilan yang baik, disiplin dan mengenal dunia kerja di sektor 
industri 

positive - Sadili (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Majalengka) Tahun kemarin 70-80 persen peserta magang direkrut menjadi karyawan. Mudah-
mudahan tahun ini juga peserta magang bisa direkrut oleh industri, begitu program magang 
selesai 

 

Ringkasan 

Salah satu tugas penting pemerintah adalah menekan angka pengangguran terbuka. Persoalan 
menjadi tidak mudah karena setiap tahun terus bertumbuh pencari kerja baru. Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat baru-baru ini telah meresmikan program 
magang bagi 60 orang pencari kerja di Kabupaten Majalengka . 
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PENCARI KERJA DIBERI KESEMPATAN MENGIKUTI PROGRAM MAGANG 
BERSERTIFIKAT SEKTOR INDUSTRI DI MAJALENGKA 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Salah satu 
tugas penting pemerintah adalah menekan angka pengangguran terbuka. Persoalan menjadi 
tidak mudah karena setiap tahun terus bertumbuh pencari kerja baru. 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat baru-baru ini telah meresmikan 
program magang bagi 60 orang pencari kerja di Kabupaten Majalengka . 

Kegiatan tersebut dituntut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai 
dengan kebutuhan dunia industri yang dinilai sangat penting. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K2UKM) Kabupaten 
Majalengka, Sadili, mengatakan, salah satu cara persiapan tenaga kerja adalah melalui program 
magang. 

"Alhamdulillah kita mendapat alokasi program pemagangan kerja untuk 60 orang. 60 peserta 
magang tersebut tersebar di lima perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, untuk 
selama 5 bulan," ujar Sadili, Selasa (15/6/2021). 

Menurutnya, pogram ini penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh 
industri sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

"Nantinya diharapkan setelah lima bulan mengikuti program magang tersebut, pencari kerja 
memiliki keterampilan yang baik, disiplin dan mengenal dunia kerja di sektor industri," ucapnya. 

Setidaknya, katanya, para pencari kerja memiliki sertifikat pengalaman kerja yang bisa 
digunakan untuk melamar kerja. 

Karena itu, tidak heran selesai program magang, banyak diantara peserta magang langsung 
direkrut menjadi karyawan oleh industri ditempat dimana dia magang . 

"Tahun kemarin 70-80 persen peserta magang direkrut menjadi karyawan. Mudah-mudahan 
tahun ini juga peserta magang bisa direkrut oleh industri, begitu program magang selesai," jelas 
dia. 

Mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Majalengka ini 
menambahkan, pentingnya persiapan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 
industri menjadi prioritas. 

Hal ini agar penyerapan tenaga kerja lokal lebih baik lagi. 

Pihaknya berharap tahun depan kembali mendapat alokasi anggaran program pemagangan, baik 
yang bersumber dari APBD Provinsi maupun Kabupaten. 

(*). 
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Narasumber 

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke 
daerah lain, tapi kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru 

neutral - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Perbandingannya perusahaan yang 
pindah dan tutup itu kurang lebih sekitar 70-an perusahaan. Tapi, datang yang baru mungkin 
sudah lebih dari 100 pabrik. Ini artinya kondisi ketenagakerjaan di Banten tetap kondusif 

neutral - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Hitungan kami sejak awal tahun 2021 
ini sudah lebih dari 20 ribu karyawan yang direkrut. Belum lagi yang tidak diketahui oleh Disnaker 

negative - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Ini artinya iklim ketenagakerjaan di 
Banten kondusif. Sehingga membuat kepercayaan para investor. Buktinya Banten berada di 
peringkat empat secara nasional untuk PMDN 

negative - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Kami juga belum mengerti kenapa di 
sisi lain investasi dan perekrutan karyawan baru juga banyak, tapi persentase pengangguran di 
Banten masih tetap tinggi 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membantah adanya sejumlah pabrik yang 
hengkang dari Banten dengan alasan kondusivitas ketenagakerjaan serta terkait dengan upah. 
"Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke daerah lain, tapi 
kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi di Serang, Selasa (15/6). 
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DISNAKER BANTAH SEJUMLAH PABRIK HENGKANG DARI BANTEN 

SERANG -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membantah adanya sejumlah 
pabrik yang hengkang dari Banten dengan alasan kondusivitas ketenagakerjaan serta terkait 
dengan upah. "Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke 
daerah lain, tapi kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru," kata Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi di Serang, Selasa (15/6). 

Ia mengatakan, sejak awal pandemi hingga sekarang ini sudah banyak perusahaan yang pindah 
dan gulung tikar karena pandemi. Namun, banyak juga investasi yang masuk dan membuka 
pabrik baru di Banten. 

"Perbandingannya perusahaan yang pindah dan tutup itu kurang lebih sekitar 70-an perusahaan. 
Tapi, datang yang baru mungkin sudah lebih dari 100 pabrik. Ini artinya kondisi ketenagakerjaan 
di Banten tetap kondusif," kata Alhamidi. 

Ia mengatakan meskipun banyak karyawan yang dirumahkan dan di PHK karena perusahaan 
tutup serta berpindah ke daerah lain. Namun, banyak juga karyawan yang direkrut oleh 
perusahaan-perusahaan yang baru buka di Banten. 

"Hitungan kami sejak awal tahun 2021 ini sudah lebih dari 20 ribu karyawan yang direkrut. Belum 
lagi yang tidak diketahui oleh Disnaker," kata dia. 

Dengan demikian, kata Alhamidi, kondisi investasi dan ketenagakerjaan masih kondusif di Banten 
sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Banten. "Ini artinya iklim 
ketenagakerjaan di Banten kondusif. Sehingga membuat kepercayaan para investor. Buktinya 
Banten berada di peringkat empat secara nasional untuk PMDN," kata Alhamidi. 

Ia mengatakan sebelumnya memang ada sejumlah pabrik yang pindah dan mengembangkan 
investasinya ke daerah lain termasuk Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan tersebut terutama 
untuk perusahaan alas kaki dan garment. 

"Kami juga belum mengerti kenapa di sisi lain investasi dan perekrutan karyawan baru juga 
banyak, tapi persentase pengangguran di Banten masih tetap tinggi," kata Alhamidi. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie 
mengatakan, gelombang relokasi pabrik dari wilayah Banten dan Jabodetabek ke wilayah lain 
seperti Jawa Tengah kembali mengemuka. Alasan utamanya, selain soal upah, ternyata ada 
alasan mulai meratanya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa seperti tol Trans Jawa yang 
sudah terkoneksi. 

 

  



 

152 

 

Judul 5 Calon TKW Kabur, BLK di Malang Bantah Temuan BP2MI 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1380079-5-calon-tkw-kabur-blk-
di-malang-bantah-temuan-bp2mi 

Jurnalis Hardani Triyoga 

Tanggal 2021-06-15 14:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Manajemen Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta (PT CKS) Bumiayu, Kota Malang 
membantah temuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny 
Rhamdani. Temuan itu terkait adanya dugaan sejumlah pelanggaran PT CKS terhadap calon 
pekerja migran. 

 

5 CALON TKW KABUR, BLK DI MALANG BANTAH TEMUAN BP2MI 

Manajemen Balai Latihan Kerja (BLK) PT Central Karya Semesta (PT CKS) Bumiayu, Kota Malang 
membantah temuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny 
Rhamdani. Temuan itu terkait adanya dugaan sejumlah pelanggaran PT CKS terhadap calon 
pekerja migran. 

Benny saat melakukan sidak menemukan sejumlah pelanggaran dengan kategori berat sehingga 
dia mengancam akan menutup tempat ini. Sidak dilakukan oleh BP2MI karena 5 calon pekerja 
migran Indonesia atau TKW nekat melarikan diri dengan cara melompat dari ketinggian 15 meter 
hanya bermodal tali yang dibuat dari selimut. 

Temuan pelanggaran itu antaralain, larangan penggunaan handphone, pemotongan gaji selama 
8 bulan usai bekerja di luar negeri. Kemudian, tak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja, 
hingga mendapat pelecehan seksual. 

Salah satu contohnya adalah, calon TKW mengenakan celana pendek tetapi justru diturunkan 
hingga membuat malu karena dilihat oleh calon TKW lainnya. 

"Itu tidak betul. Sesungguhnya anak itu menggunakan celana sangat pendek, inisiatifnya 
dipelorotin supaya sampai dengkul bukan sampai dipelorotin kelihatan celana dalamnya. Kami 
mengajarkan karakter. Karena kami menggunakan standar luar negeri, kalau kami melorotkan 
celana berarti kami membuat malu orang," kata Kepala Cabang PT CKS, Maria Imelda Indrawati 
Kusuma, Selasa, 15 Juni 2021. 
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Maria juga membantah dugaan kekerasan sesuai temuan BP2MI. Dia menyangkal ada tindakan 
hukum yang mereka lakukan kepada ratusan calon pekerja migran. Dia bahkan yakin, tuduhan 
yang diberikan tidak akan terbukti. 

"Kami tidak pernah mendorong dan melakukan tindakan hukum ke calon PMI. Kami adalah mitra 
pemerintah, dalam kasus ini kami berharap ada perimbangan. Semuanya akan terbukti seiring 
berjalannya waktu," ujar Maria. 

Sementara itu, kuasa hukum BLK PT CKS Gunadi Handoko mengatakan, mereka menghormati 
proses hukum yang sedang diusut oleh penyidik dari Polresta Malang Kota. Namun, dia berharap 
izin operasional PT CKS Malang tidak dicabut. Alasannya, ada beberapa calon TKW yang segera 
diberangkatkan ke luar negeri berdasarkan penempatan kerja. 

"Kalau ditutup bagaimana dengan nasib pekerja migran sekarang mereka ingin berangkat ke 
luar negeri. Mereka kan juga memberikan devisa untuk negara apalagi. Proses hukum kami 
selaku penasehat hukum menghormati teman penyidik. Kami akan menghormati proses hukum 
ini. Kami berharap calon pekerja migran ini segera berangkat," tutur Gunadi. 

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan ada beberapa temuan janggal 
lainnya karena peristiwa serupa ternyata terjadi sebanyak 3 kali. Lalu, ada kasus calon pekerja 
migran meninggal dunia. 

Namun, dalih manajemen PT CKS karena meninggal dunia di rumah sakit. Tetapi dianggap tidak 
masuk akal karena kasus kematiannya disembunyikan oleh manajemen PT CKS. 

"Kemudian, juga pengakuan dari pihak perusahaan mereka tidak ada yang mengetahui (5 orang 
kabur). Juga ada yang meninggal tadi katanya meninggal di Rumah Sakit. Oke, tapi mengapa 
ada upaya untuk menutup-nutupi tadi kompak loh. CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang 
lain mengatakan tidak tahu. Tidak mungkin," ujar Benny. 

Kasus ini bermula 5 calon pekerja migran kabur dengan menjebol teralis di lantai 4. Mereka 
kemudian turun dengan bermodalkan tali yang dibuat dari potongan selimut. 

Di tengah upaya kabur itu, nahasnya mereka terjatuh. Tiga orang mengalami luka-luka, dan dua 
orang lainnya berhasil melarikan diri. Tiga calon TKW yang mendapat luka itu langsung dirawat 
di rumah sakit. Sedangkan, 2 orang lainnya dikabarkan kabur. 
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Narasumber 

negative - Tajudin Yasmin (Kadisnaker Lebak) Satu tahun terakhir ini angkanya masih terjadi 
peningkatan. Ada 6.500 warga yang kami catat masih menganggur 

neutral - Tajudin Yasmin (Kadisnaker Lebak) Setiap hari itu kami keluarin 112 kartu kuning, dan 
itu masih belum bisa mengcover 

negative - Tajudin Yasmin (Kadisnaker Lebak) Selain pengurangan karyawan, perusahaan yang 
gulung tikar juga ada. Ini terjadi selama pandemi satu tahun terkahir yah 

neutral - Tajudin Yasmin (Kadisnaker Lebak) Makanya, untuk saat ini kami baru bisa memberikan 
pekerjaan kepada 433 orang saja tiap harinya. Itu pun mereka kami seleksi lagi dan 
diikutsertakan dalam pelatihan yang kami buat 

 

Ringkasan 

Sebanyak 6.500 warga Lebak, Banten dilaporkan masih menjadi pengangguran. Pandemi 
COVID-19 ditenggarai menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di daerah tersebut. 
"Satu tahun terakhir ini angkanya masih terjadi peningkatan. Ada 6.500 warga yang kami catat 
masih menganggur," kata Kadisnaker Lebak Tajudin Yasmin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 
(15/6/2021). 

 

6.500 WARGA LEBAK MENGANGGUR, PERUSAHAAN IKUT KOLAPS IMBAS PANDEMI 

Sebanyak 6.500 warga Lebak, Banten dilaporkan masih menjadi pengangguran. Pandemi 
COVID-19 ditenggarai menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di daerah tersebut. 
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"Satu tahun terakhir ini angkanya masih terjadi peningkatan. Ada 6.500 warga yang kami catat 
masih menganggur," kata Kadisnaker Lebak Tajudin Yasmin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 
(15/6/2021). 

Tajudin menyatakan, tingginya angka pengangguran itu disumbang oleh lulusan SMK dan SMA. 
Mereka banyak yang mengantre membuat kartu kuning di Disnaker sebagai syarat untuk mencari 
pekerjaan ke kawasan industri di Lebak. 

"Setiap hari itu kami keluarin 112 kartu kuning, dan itu masih belum bisa mengcover," ujarnya. 

Selain angka pengangguran yang masih tinggi, sejumlah perusahaan di Lebak, Banten juga 
banyak yang kolaps akibat pandemi COVID-19. Bahkan, tak sedikit perusahaan yang melakukan 
PHK massal kepada karyawannya. 

"Selain pengurangan karyawan, perusahaan yang gulung tikar juga ada. Ini terjadi selama 
pandemi satu tahun terkahir yah," ungkapnya. 

"Makanya, untuk saat ini kami baru bisa memberikan pekerjaan kepada 433 orang saja tiap 
harinya. Itu pun mereka kami seleksi lagi dan diikutsertakan dalam pelatihan yang kami buat," 
ujarnya. 
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Narasumber 

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke 
daerah lain, tapi kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru 

neutral - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Perbandingannya perusahaan yang 
pindah dan tutup itu kurang lebih sekitar 70-an perusahaan. Tapi, datang yang baru mungkin 
sudah lebih dari 100 pabrik. Ini artinya kondisi ketenagakerjaan di Banten tetap kondusif 

neutral - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Hitungan kami sejak awal tahun 2021 
ini sudah lebih dari 20 ribu karyawan yang direkrut. Belum lagi yang tidak diketahui oleh Disnaker 

negative - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Ini artinya iklim ketenagakerjaan di 
Banten kondusif. Sehingga membuat kepercayaan para investor. Buktinya Banten berada di 
peringkat empat secara nasional untuk PMDN 

negative - Alhamidi (Kepala Disnakertrans Provinsi Banten) Kami juga belum mengerti kenapa di 
sisi lain investasi dan perekrutan karyawan baru juga banyak, tapi persentase pengangguran di 
Banten masih tetap tinggi 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnekertrans) membantah adanya sejumlah pabrik yang 
hengkang dari Banten dengan alasan kondusivitas ketenagakerjaan serta terkait dengan upah. 
"Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke daerah lain, tapi 
kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi di Serang, Selasa. 
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DISNAKER BANTEN BANTAH SEJUMLAH PABRIK HENGKANG DARI BANTEN 

Serang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnekertrans) membantah adanya sejumlah 
pabrik yang hengkang dari Banten dengan alasan kondusivitas ketenagakerjaan serta terkait 
dengan upah. 

"Kalau sekarang ini tidak ada. Memang kemarin-kemarin ada yang pindah ke daerah lain, tapi 
kan sudah datang lagi perusahaan lain yang baru-baru," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi di Serang, Selasa. 

Ia mengatakan, sejak awal pandemi hingga sekarang ini sudah banyak perusahaan yang pindah 
dan gulung tikar karena pandemi. Namun demikian, banyak juga investasi yang masuk dan 
membuka pabrik baru di Banten. 

"Perbandingannya perusahaan yang pindah dan tutup itu kurang lebih sekitar 70-an perusahaan. 
Tapi, datang yang baru mungkin sudah lebih dari 100 pabrik. Ini artinya kondisi ketenagakerjaan 
di Banten tetap kondusif," kata Alhamidi. 

Ia mengatakan meskipun banyak karyawan yang dirumahkan dan di PHK karena perusahaan 
tutup serta berpindah ke daerah lain, namun banyak juga karyawan yang direkrut oleh 
perusahaan-perusahaan yang baru buka di Banten. 

"Hitungan kami sejak awal tahun 2021 ini sudah lebih dari 20 ribu karyawan yang direkrut. Belum 
lagi yang tidak diketahui oleh Disnaker," kata dia. 

Dengan demikian, kata Alhamidi, kondisi investasi dan ketenagakerjaan masih kondusif di 
Banten, sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Banten. 

"Ini artinya iklim ketenagakerjaan di Banten kondusif. Sehingga membuat kepercayaan para 
investor. Buktinya Banten berada di peringkat empat secara nasional untuk PMDN," kata 
Alhamidi. 

Ia mengatakan sebelumnya memang ada sejumlah pabrik yang pindah dan mengembangkan 
investasinya ke daerah lain termasuk Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan tersebut terutama 
untuk perusahaan alas kaki dan garment. 

"Kami juga belum mengerti kenapa di sisi lain investasi dan perekrutan karyawan baru juga 
banyak, tapi persentase pengangguran di Banten masih tetap tinggi," kata Alhamidi. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie 
mengatakan, gelombang relokasi pabrik dari wilayah Banten dan Jabodetabek ke wilayah lain 
seperti Jawa Tengah kembali mengemuka. 

Alasan utamanya, selain soal upah, ternyata ada alasan mulai meratanya pembangunan 
infrastruktur di Pulau Jawa seperti tol Trans Jawa yang sudah terkoneksi. 

. 
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Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengelar 
pelatihan wirausaha kompetitif, di Ballroom Hotel Sinar Mulia, Barong Tongkok, Selasa 
(15/4/2021) Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Ayonius, melibatkan narasumber 
dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim), Disdagkop Kutai Barat, dengan jumlah 
peserta sebanyak 35 orang. 

 

DISNAKERTRANS KUBAR BENTUK WIRAUSAHA MANDIRI DI TENGAH PANDEMI 
COVID-19 

Sendawar: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) 
mengelar pelatihan wirausaha kompetitif, di Ballroom Hotel Sinar Mulia, Barong Tongkok, Selasa 
(15/4/2021) Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Ayonius, melibatkan narasumber 
dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim), Disdagkop Kutai Barat, dengan jumlah 
peserta sebanyak 35 orang. 

Sekda Ayonius mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, karena dinilai dapat 
mendorong masyarakat untuk mau dan mampu memiliki jiwa wirausaha yang tentunya akan 
berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan sekaligus mendukung program pengurangan 
pengangguran dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. 

"Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini menjadi salah satu solutif untuk mengurangi 
masalah pengangguran dalam wilayah Kutai Barat, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja 
baru dan semakin mendorong sejumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang lebih analitis serta 
lebih produktif,"ungkapnya. Selain itu, menurutnya kegiatan pelatihan ini juga sejalan dengan 
misi Pemerintah terkait peningkatan perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi 
Kerakayatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan. 
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"Jadi saya tekankan kepada Disnaker Kutai Barat selaku penyelenggara pelatihan ini serta 
seluruh narasumber agar mengedepankan pelatihan berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan 
mengangkat kearifan lokal,"tuturnya 

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kubar, Silan menerangkan pelatihan wirausaha kompetitif 
ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah perekonomian yang berada di 
masyarakat terutama dikalangan ibu rumah tangga. 

"Jadi itulah tujuan kami, yaitu agar masyarakat terutama ibu-ibu bisa mandiri berwirausaha. 
Terutama dalam nenghadapi masa pandemi Covid-19 ini,"terangnya 

Silan menyebutkan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 15-16 Juni 2021 
mendatang. Dengan penyampaian materi dihari pertama dan praktek hari ke-dua. 
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Ringkasan 

ebanyak 3.018 Pekerja Migran Indonesia yang tiba di Indonesia sedang menjalani isolasi di 
Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta. Hal tersebut didasarkan data yang disampaikan oleh Kepala 
Penerangan Kogabwilhan I TNI, Kolonel Marinir Aris Mudian, M.M dalam keterangan tertulisnya. 

 

BERKURANG 232, KINI 3.018 PEKERJA MIGRAN JALANI ISOLASI DI WISMA ATLET 

Sebanyak 3.018 Pekerja Migran Indonesia yang tiba di Indonesia sedang menjalani isolasi di 
Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta. 

Hal tersebut didasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI, 
Kolonel Marinir Aris Mudian, M.M dalam keterangan tertulisnya. 

Tower 8, 9, dan 10 Wisma Atlet Pademangan yang merawat repatriasi atau Pekerja Migran 
Indonesia pada hari ini tercatat merawat 3.018 orang terdiri dari 1.402 laki-laki dan 1.616 
perempuan. Jumlah ini berkurang 232 orang dibandingkan hari sebelumnya 3.250 orang. 

Dari jumlah tersebut yang telah kembali ke domisili masing-masing sebanyak 281.681 orang. 
Sedangkan yang dikarantina 11.463 orang terdiri dari 3.018 di RSD Wisma Atlet Pademangan, 
3.727 orang di hotel dan penginapan di Jakarta, serta 4.718 orang di RSDC-19 Wisma Atlet 
Kemayoran. CM. 
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Ringkasan 

Kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 
jangan sampai meningkatkan angka pengangguran terbuka di tanah air. "Laporan Dinas Tenaga 
Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran 
terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta Kementerian Tenaga Kerja 
untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran 
terbuka," ucap anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya di Jakarta, 
Selasa (15/6). 

 

DIINGATKAN POLITIKUS PKS, RIBUAN PMI YANG KEMBALI KE INDONESIA 
JANGAN SAMPAI JADI PENGANGGURAN TERBUKA 

Kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 
jangan sampai meningkatkan angka pengangguran terbuka di tanah air. 

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang 
menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta 
Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI 
tidak menjadi pengangguran terbuka," ucap anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, 
dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/6). 

Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker 
bisa diprioritaskan untuk sebagian PMI yang kembali ke Indonesia. 

Kemudian pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan 
pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta. 

"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang 
ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk 
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UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,” 
katanya. 

Mufida oun mendesak pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tujuan PMI juga 
menyiapkan diri. Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru 
akan menjadi beban wilayah tersebut. 

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta 
yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang 
kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,” ujarnya. 

Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling 
dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas 
harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna 
PMI. 

"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu 
prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan 
agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik 
saat kepulangan ke daerah masing-masing,” tutupnya. 
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neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa 
Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka 
karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta Kementerian Tenaga Kerja untuk 
menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran 
terbuka 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Data awal ini penting dengan perlu 
ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang ingin membuka usaha UMKM sehingga 
bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk UMKM. Atau potensi keahlian lain yang 
bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Kolaborasi antara pemerintah pusat 
dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta jelas yang pertama adalah industri 
guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang kedua adalah lembaga pelatihan 
kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah 

neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Kartu Prakerja dengan semua 
benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu prioritas. Antisipasi sejak dini dari 
proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan agar PR besar bertambahnya 
angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik saat kepulangan ke daerah 
masing-masing 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan pemulangan ribuan PMI dari Malaysia dalam waktu 
dekat. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mewanti-wanti agar Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) yang harus kembali ke Indonesia karena kondisi Covid-19 tersebut tidak menjadi 
pengangguran terbuka selepas kembali ke kampung halaman. 
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LEGISLATOR PKS BERHARAP PMI YANG KEMBALI KE INDONESIA TIDAK JADI 
PENGANGGURAN TERBUKA 

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mewanti-wanti agar Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) yang harus kembali ke Indonesia karena kondisi Covid-19 tidak menjadi 
pengangguran terbuka selepas kembali ke kampung halaman. 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 125.646 pekerja 
migran Indonesia (PMI) kembali ke Tanah Air sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2020. 

Jumlah PMI yang terpaksa pulang tentu lebih besar saat ini. Terlebih ada rencana kepulangan 
ribuan PMI dari Malaysia dalam waktu dekat. 

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang 
menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta 
Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI 
tidak menjadi pengangguran terbuka," ujar Mufida, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021). 

Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker 
manfaatnya bisa diprioritaskan sebagian untuk teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia. 

Kedua, pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan 
pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta. 

"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang 
ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk 
UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker," 
ungkap Mufida. 

Dia juga meminta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tempat tujuan 
teman-teman PMI juga menyiapkan diri. 

Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru akan menjadi 
beban wilayah tersebut. 

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta 
jelas yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta 
yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah," 
terang Mufida. 

Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling 
dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas 
harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna 
PMI. 

"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu 
prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan 
agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik 
saat kepulangan ke daerah masing-masing," tandasnya. 
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negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur 
mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka karena 
belum bisa kembali ke negara penempatan 

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Bisa jadi ada teman-teman yang ingin 
membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk UMKM. 
Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah agar pekerja migran 
Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang kembali ke Indonesia tidak menjadi 
pengangguran terbuka. "Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-
teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara 
penempatan," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa, 15 Juni 2021. 

 

RIBUAN TKI AKAN PULANG KE INDONESIA, PKS INGATKAN POTENSI 
PENGANGGURAN TERBUKA 

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah 
agar pekerja migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang kembali ke Indonesia 
tidak menjadi pengangguran terbuka. 

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang 
menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan," kata Mufida 
dalam keterangannya, Selasa, 15 Juni 2021. 



 

166 

 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 125.646 pekerja 
migran Indonesia (PMI) kembali ke Tanah Air sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2020. Mufida 
mengatakan, jumlah TKI yang terpaksa pulang tentu lebih besar saat ini. Terlebih ada rencana 
kepulangan ribuan TKI dari Malaysia dalam waktu dekat. 

Politikus PKS ini pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan skema jaring 
pengaman agar TKI tidak menjadi pengangguran terbuka. Misalnya melalui program Tenaga 
Kerja Mandiri (TKM). 

Pemerintah, kata dia, juga bisa melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar bisa 
dilanjutkan pengembangan potensi oleh pemerintah, termasuk pemda dan lembaga swasta. 

"Bisa jadi ada teman-teman yang ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan 
program jaring pengaman untuk UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan 
data pencari kerja di Kemenaker," katanya. 

Selain pemerintah pusat, Mufida juga meminta pemerintah daerah tempat tujuan PMI agar 
menyiapkan diri. Sebab, jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka akan 
menjadi beban wilayah tersebut. 

Menurut dia, perlu ada kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk menangkap kebutuhan 
tenaga kerja, serta membantu Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah. Kemudian 
Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan TKI sebagai salah satu prioritas. 

FRISKI RIANA . 
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positive - Widyastuti (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) Sebagian besar adalah pekerja 
migran. Yang lima berasal dari warga negara kita tapi dalam posisi sembuh dan sehat 

neutral - Widyastuti (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) Varian Delta B1617.2 yang amat 
mudah menyebar dan varian Beta B1351 yang amat mudah membuat gejala menjadi berat atau 
lebih mematikan 

positive - Widyastuti (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) Meskipun menurut penelitian 
terakhir, seluruh varian masih dapat diantisipasi dengan vaksin, tetapi ini benar-benar harus kita 
waspadai bersama 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan saat ini di ibu kota terdapat tiga 
varian baru Covid-19. Hal ini disebutnya menjadi kekhawatiran selain meroketnya anggka 
penularan virus. Tiga varian itu di antaranya adalah alfa yang berasal dari Inggris, beta dari 
Afrika Selatan, dan Delta dari India. Ketiga varian ini ditemukan dalam pemeriksaan genome 
sequencing kepada 19 orang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ). 

 

VARIAN ALFA, BETA, DELTA MENCUAT, TKI JADI PENYEBAR VIRUS BARU COVID-19 
DI JAKARTA 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan saat ini di ibu kota terdapat tiga 
varian baru Covid-19. Hal ini disebutnya menjadi kekhawatiran selain meroketnya anggka 
penularan virus. Tiga varian itu di antaranya adalah alfa yang berasal dari Inggris, beta dari 
Afrika Selatan, dan Delta dari India. 
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Ketiga varian ini ditemukan dalam pemeriksaan genome sequencing kepada 19 orang yang 
merupakan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ). 

Pihaknya awalnya menemukan indikasi virus yang menyerupai tiga varian itu. Lalu akhirnya 
dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan ditemukan ketiga varian tersebut sudah masuk ibu 
kota. 

"Sebagian besar adalah pekerja migran. Yang lima berasal dari warga negara kita tapi dalam 
posisi sembuh dan sehat," tuturnya. 

Dari ketiga varian itu, menurutnya yang paling perlu diwaspadai adalah Delta, varian dari India. 
Lalu varian Beta juga bisa memperparah sakit yang dirasakan penderita. 

"Varian Delta B1617.2 yang amat mudah menyebar dan varian Beta B1351 yang amat mudah 
membuat gejala menjadi berat atau lebih mematikan," tuturnya. 

Kendati demikian, ia meyakini ketiga varian itu masih bisa dihalau oleh vaksinasi yang ada. 
Namun ia meminta agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan 
penularan Covid-19. 

"Meskipun menurut penelitian terakhir, seluruh varian masih dapat diantisipasi dengan vaksin, 
tetapi ini benar-benar harus kita waspadai bersama," pungkasnya. 
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negative - Cholil Habibie (Koordinator UPT BP2MI Kantor Malang) Dengan ini Kami BP2MI Malang 
mencabut diri dan tidak terlibat dengan apa yang menjadi isi ataupun substansi preskon yang 
digelar oleh PT CKS 

negative - Cholil Habibie (Koordinator UPT BP2MI Kantor Malang) Tim dari BP2MI saat itu 
semata-mata pada pendalaman kasus karena kami terinfo dari dinas kota besok rekan-rekan dari 
pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Jawa Timur turun ke lapangan 

negative - Cholil Habibie (Koordinator UPT BP2MI Kantor Malang) Yang kita tegaskan di sini 
adalah pada hari Jumat, 11 Juni 2021 pihak BP2MI mendapat info dari dinas kota dimana besok 
hari Jumat akan turun pengawas ketenagakerjaan dari propinsi turun ke sana dan BP2MI kota 
Malang merapat kesana namun tujuannya adalah melakukan pendalaman kasus dan ternyata di 
sana ada konferensi pers oleh PT CKS yang dihadiri media dimana ada rekan kami yang duduk 
dan memberikan penjelasan terkait legalitas dari PT CKS tentu saja dengan adanya kasus di PT 
CKS adalah seolah- olah kami menjadi suporter sistem dari PT CKS padahal kami menolak dan 
tidak mentolelir adanya kekerasan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

 

Ringkasan 

BP2MI Kantor Malang membantah adanya klaim PT CKS terkait tidak adanya kekerasan pada 
calon pekerja migran Indonesia (PMI) pasca kaburnya 5 orang CPMI meloncat dari lantai 4 BLK 
pada 9 Juni 2021 lalu serta tidak adanya pelanggaran pada PT penyalur tenaga kerja luar negeri 
tersebut. Bantahan ini disampaikan secara langsung oleh Cholil Habibie, Koordinator UPT BP2MI 
Kantor Malang. 
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KHAWATIR DIMANFAATKAN, BP2MI MALANG CABUT HASIL PERTEMUAN YANG 
DIGELAR PT CKS 

BP2MI Kantor Malang membantah adanya klaim PT CKS terkait tidak adanya kekerasan pada 
calon pekerja migran Indonesia (PMI) pasca kaburnya 5 orang CPMI meloncat dari lantai 4 BLK 
pada 9 Juni 2021 lalu serta tidak adanya pelanggaran pada PT penyalur tenaga kerja luar negeri 
tersebut. Bantahan ini disampaikan secara langsung oleh Cholil Habibie, Koordinator UPT BP2MI 
Kantor Malang. 

"Dengan ini Kami BP2MI Malang mencabut diri dan tidak terlibat dengan apa yang menjadi isi 
ataupun substansi preskon yang digelar oleh PT CKS," kata Habibie seperti dilaporkan Kontributor 
Elshinta, El Aris, Selasa (15/6). 

Dijelaskan Habibie, BP2MI Malang saat ada konfrensi pres di PT CKS tidak mengetahui karena 
saat itu memang pihak BP2MI tengah menurunkan tim. 

"Tim dari BP2MI saat itu semata-mata pada pendalaman kasus karena kami terinfo dari dinas 
kota besok rekan-rekan dari pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Jawa Timur turun ke 
lapangan," ujarnya. 

Hanya saja, lanjut Habibie, pihak BP2MI mengakui kalau ada perwakilan pihaknya di konfernsi 
pers yang digelar oleh pihak CKS yang dihadiri beberapa awak media. 

"Yang kita tegaskan di sini adalah pada hari Jumat, 11 Juni 2021 pihak BP2MI mendapat info 
dari dinas kota dimana besok hari Jumat akan turun pengawas ketenagakerjaan dari propinsi 
turun ke sana dan BP2MI kota Malang merapat kesana namun tujuannya adalah melakukan 
pendalaman kasus dan ternyata di sana ada konferensi pers oleh PT CKS yang dihadiri media 
dimana ada rekan kami yang duduk dan memberikan penjelasan terkait legalitas dari PT CKS 
tentu saja dengan adanya kasus di PT CKS adalah seolah- olah kami menjadi suporter sistem 
dari PT CKS padahal kami menolak dan tidak mentolelir adanya kekerasan yang menimpa Pekerja 
Migran Indonesia (PMI)," jelasnya. 

Sebelumnya Kepala BP2MI, Beny Ramadani turun langsung mendatangi kantor CKS dan 
melakukan dialog dengan sejumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) serta yang dirawat 
di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang. 

Dari sidaknya ini, pihak BP2MI mendapati sejumlah pelanggaran berat yang dilakukan pihak PT. 
Central Karya Semesta (CKS) dan merekomendasikan pencabutan ijin operasional PT penyalur 
tenaga kerja keluar negeri tersebut. 
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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 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
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. 

 

BERSAMA SAID IQBAL, MENAKER IDA FAUZIYAH 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 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
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 menambahkan, pusdiklat ini akan berkontribusi penting dalam meningkatkan atau 
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 
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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 kaum 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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Narasumber 

positive - Beni Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) BP2MI memiliki 
simbol merah putih karena tunduk pada kepentingan negara dan kepentingan pekerja migran, 
Berusaha untuk memberantas mafia dan melakukan hukim yang tidak hanya tajam diluar tapi 
tajam di dalam juga.Jika ada oknum internal yang melakukan calo, maka akan kami sikat habis 

neutral - Beni Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kami dorong 
dari tingkat desa ada Sosialisasi UU no. 18/2017 agar mengawal Pekerja Migran Indonesia secara 
prosedural, bahkan di beberapa daerah bukan hanya membuat Perda saja tetapi dibuatkan 
Peraturan Gubernur 

neutral - Ashabul Kahfi (Anggota DPR) Mereka tidak punya perlawanan hukum karena buta 
dokumen atau tidak memiliki dokumen sama sekali 

neutral - Ashabul Kahfi (Anggota DPR) Banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ilegal 
karena rumitnya pengurusan dokumen dan panjangnya alur kepengurusan.Oleh karena itu hal 
ini dimanfaatkan oleh beberapa Sindikat yang memakai jasa palsu dengan iming-iming untuk 
memberangkatkan mereka dengan cepat. Kita harus memberantas sindikat itu 

negative - Ashabul Kahfi Pemerintah Desa (None) Banyak Pekerja Migran Indonesia yang 
berangkat ilegal karena rumitnya pengurusan dokumen dan panjangnya alur kepengurusan.Oleh 
karena itu hal ini dimanfaatkan oleh beberapa Sindikat yang memakai jasa palsu dengan iming-
iming untuk memberangkatkan mereka dengan cepat.Kita harus memberantas sindikat itu 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Beni Rhamdani berjanji menyikat 
calo atau pun mafia pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Dirinya mengatakan hal 
tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18 tahun 2017 tentang 
perlidungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus diskusi bersama antara badan perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia dengan seluruh bupati/walikota se provinsi Sulawesi Selatan. 
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BENI RHAMDANI JANJI SIKAT MAFIA PENGIRIMAN PMI 

Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Beni Rhamdani berjanji 
menyikat calo atau pun mafia pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). 

"BP2MI memiliki simbol merah putih karena tunduk pada kepentingan negara dan kepentingan 
pekerja migran, Berusaha untuk memberantas mafia dan melakukan hukim yang tidak hanya 
tajam diluar tapi tajam di dalam juga.Jika ada oknum internal yang melakukan calo, maka akan 
kami sikat habis" kata Beni dalam siaran persnya yang diterima RRI.co.id, Selasa (15/6/2021). 

Ia mengatakan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18 tahun 2017 
tentang perlidungan pekerja migran Indonesia sekaligus diskusi bersama antara badan 
perlindungan pekerja migran indonesia dengan seluruh bupati/walikota se provinsi sulawesi 
selatan. (14/6/2021). 

Kepala BP2MI juga menjelaskan bahwa dahulu perlindungan pekerja migran indonesia hanya 
ketika sudah berada di negera penempatan, Tapi sekarang semua telah tercover baik sebelum 
berangkat maupun setelah berangkat secara perlindungan hukum maupun sosial. 

"Kami dorong dari tingkat desa ada Sosialisasi UU no. 18/2017 agar mengawal Pekerja Migran 
Indonesia secara prosedural, Bahkan di beberapa daerah bukan hanya membuat Perda saja 
tetapi dibuatkan Peraturan Gubernur." jelasnya. 

Tercatat, Pekerja Migran Indonesia adalah pejuang devisa yang telah menyumbangkan 
Pertahunnya Rp159 miliar kepada devisa negara. 

Sedangkan anggota DPR Ashabul Kahfi mengatakan, akar permasalahan dari Pekerja Migran 
Indonesia saat ini adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan dan sertifikat, sehingga 
posisi tawar dari mereka menjadi kurang baik. 

Kedua tingkat pendidikan mereka kurang baik. "Mereka tidak punya perlawanan hukum.karena 
buta dokumen atau tidak memiliki dokumen sama sekali," sebutnya. 

Menurut Ashabul Kahfi Pemerintah Desa adalah substansi yang paling berpengaruh terhadap 
Pekerja Migran Indonesia ini.Seharusnya ada Pelatihan yang memadai terhadap para calon 
Pekerja Migran Indonesia, agar nanti ketika berangkat mereka ada Keterampilan. 

"Banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ilegal karena rumitnya pengurusan dokumen 
dan panjangnya alur kepengurusan.Oleh karena itu hal ini dimanfaatkan oleh beberapa Sindikat 
yang memakai jasa palsu dengan iming-iming untuk memberangkatkan mereka dengan 
cepat.Kita harus memberantas sindikat itu," tandasnya. 

Selain itu, Ashabul Kahfi menjelaskan tidak hanya penegakan hukum tapi juga penegakan 
budaya tanpa memandang dari mana bangsa yang dihadapi. Harus mengusahakan agar para 
pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. (foto: BP2MI). 
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Pengusaha sebaiknya harus akomodatif menerima keluhan pekerja selama pandemic Covid-19 
ini. “Penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan dialog, hindari penyelesaian masalah 
melalui jalur hukum,” kata pakar Sumber Daya Manusia dari Lembaga Produktivitas Nasional, 
Reyna Usman. Reyna mengatakan itu dalam acara “Pelatihan SDM dan Sertifikasi Bidang 
Produktivitas, Collective Bargaining for Productivity” di Jakarta, Senin (14/6/2021). 

 

REYNA USMAN: HINDARI PERSELISIHAN SEBAIKNYA PENGUSAHA BERDIALOG 
DENGAN PEKERJA 

Pengusaha sebaiknya harus akomodatif menerima keluhan pekerja selama pandemic Covid-19 
ini. “Penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan dialog, hindari penyelesaian masalah 
melalui jalur hukum,” kata pakar Sumber Daya Manusia dari Lembaga Produktivitas Nasional, 
Reyna Usman. 

Reyna mengatakan itu dalam acara “Pelatihan SDM dan Sertifikasi Bidang Produktivitas, 
Collective Bargaining for Productivity” di Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Acara tersebut diinisiasi oleh Direktorat Bina Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Menurut Reyna, meningkatnya perselisihan dan permasalahan hubungan industrial saat ini 
menjadi suatu tantangan dalam menjalankan perekonomian selama pandemic Covid-19 ini. 

“Dengan adanya hal tersebut, maka solusi untuk mencari suatu strategi pemulihan ekonomi yang 
lebih baik membutuhkan kerja sama yang baik melalui dialog sosial di tingkat tripartit yakni 
pengusaha, pekerja dan pemerintah duduk satu meja maupun bipartite yakni antara pengusaha 
dan pekerja saja,” kata mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kemnaker ini. 
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Reyna menambahkan, saat ini ekonomi Indonesia masih terpengaruh oleh pandemic Covid-19 
dimana dunia usaha, tenaga kerja, rumah tangga serta aktivitas ekonomi lainnya mengalami 
penurunan. 

Terjadinya pergeseran dalam metode pelaksanaan pekerjaan, kata dia, juga secara sosial 
mempengaruhi pengurangan lapangan kerja yang berimbas pada strategi pembangunan 
ekonomi selama pandemi. 

Ia mengatakan, meningkatnya perselisihan dan permasalahan hubungan industrial lainnya 
menjadi suatu tantangan dalam menjalankan perekonomian selama pandemi. Menurut Reyna, 
peningkatan produktivitas adalah salah satu strategi yang dapat ditawarkan untuk memulihkan 
ekonomi secara bertahap. 

Melalui penggunaan teknologi yang tepat, kata dia, peningkatan kualitas bahan baku, perbaikan 
sistem dan metode kerja serta strategi pembinaan sumber daya manusia yang tepat akan 
menghasilkan suatu jalan keluar untuk memberikan nilai tambah bagi suatupekerjaan. 

Reyna mengatakan, kebijakan berbasis kesepakatan yang tepat dibutuhkan tidak hanya untuk 
memulihkan ekonomi tetapi untuk membuka peluang kerja berdasarkan standar nasional dan 
internasional yang berlaku dalam rangka meminimalkan perselisihan agar investasi dan 
produktivitas dunia usaha dapat ditingkatkan. 

Ia mengatakan, melalui kegiatan Collective Bargaining for Productivity diharapkan dapat 
mendorong dialog sosial untuk meningkatkan produktivitas dalam memberikan nilai tambah 
suatu pekerjaan bagi manajemen dan tenaga kerja. 

Oleh karena itu, kata dia, diharapkan terjadi pemahaman tentang konsep produktivitas yang 
dapat memberikan nilai tambah bagi suatu pekerjaan dengan membangun dialog antara 
manajemen dan tenaga kerja. 

Hal ini, kata dia, akan menjadi bagian dari perencanaan kerja dan kesepakatan untuk 
meningkatkan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja melalui keterlibatan seluruh pemangku 
kepentingan sehingga dapat mengubah paradigma yang semula hubungan industrial yang 
harmonis berubah menjadi hubungan industrial yang produktif. 
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Pegawai atau buruh disabilitas terancam tidak bisa menikmati manfaat dari Jaminan Kehilangan 
Pekerja (JKP), meski terdaftar dalam BP Jamsostek. Ancaman tersebut tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) JKP nomor 37 tahun 2021, di mana manfaat JKP bagi pekerja yang mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena 
mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. 

 

TAK MENDAPATKAN MANFAAT JKP, BAGAIMANA NASIB PEKERJA DISABILITAS 

Pegawai atau buruh disabilitas terancam tidak bisa menikmati manfaat dari Jaminan Kehilangan 
Pekerja (JKP), meski terdaftar dalam BP Jamsostek. 

Ancaman tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) JKP nomor 37 tahun 2021, di mana 
manfaat JKP bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk 
alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau 
meninggal dunia. 

Dengan aturan tersebut, manfaat JKP yang tidak diberikan kepada pekerja disabilitas bisa 
menjadi persoalan bagi seluruh pekerja atau buruh. Pasalnya, aturan tersebut bisa berlaku 
kepada pekerja atau buruh non-disabilitas yang menjadi disabilitas akibat mengalami kecelakaan 
kerja. 

Menurut Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, ketentuan 
PP JKP berpotensi diskriminatif terhadap pekerja dengan kondisi disabilitas akibat kecelakaan 
kerja. Pengecualian tersebut bisa menjadi penghambat "jaring pengaman" kehidupan bagi 
pekerja yang disabilitas. 

"(Manfaat JKP) masih terlalu eksklusif dan belum inklusif, sehingga terdapat beberapa golongan 
pekerja, seperti pekerja informal dan disabilitas yang belum tentu mendapatkan banyak hak dari 
manfaat JKP," kata Nabiyla dalam zoom webinar "Harapan Baru Untuk Pekerja", Rabu 
(31/3/2021). 
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Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar juga menyoroti ketentuan penerima JKP 
dalam PP nomor 37 tahun 2021 tersebut. Menurutnya, penerima manfaat JKP yang tidak berlaku 
bagi pekerja yang terkena PHK karena mengundurkan diri, cacat total, pensiun, dan meninggal 
dunia, bisa membuat pekerja berkebutuhan khusus terbengkalai. 

"Padahal narasi yang dibangun pemerintah adalah nanti akan dapat JKP. Dengan PP tentang 
JKP, ternyata tak semua pekerja yang di-PHK akan mendapatkan JKP. Padahal, dana tunai dari 
JKP itu bukan untuk bermewah-mewah, tetapi digunakan untuk bertahan hidup selama belum 
mendapatkan pekerjaan," kata Timboel kepada Lokadata.id . 

Pengecualian manfaat program JKP terhadap pekerja yang mengalami PHK akibat cacat total 
tetap atau disabilitas sebaiknya juga harus dicabut. Kajian Trade Union Rights Center (TURC) 
menilai, hal tersebut bertentangan dengan hak asasi para pekerja disabilitas. 

Di sini, TURC menyoroti kebijakan BP Jamsostek dan pemerintah yang seharusnya membuat 
skema JKP yang lebih memudahkan dan memberikan nilai lebih besar kepada pekerja disabilitas, 
yang notabenenya memiliki kebutuhan biaya lebih tinggi untuk kembali memperoleh pekerjaan. 

Selain itu, aturan pengecualian manfaat JKP terhadap disabilitas juga bertolak belakang dengan 
program BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang menyosialisasikan Return to Work (RTW) . 
Program tersebut merupakan pendampingan peserta yang mengalami kecelakaan kerja sehingga 
mengakibatkan cacat atau berpotensi cacat. 

Dengan pandangan dari TURC serta semangat BPJS dalam menggaungkan program RTW, 
pemerintah seharusnya bisa menertibkan aturan JKP secara substantif agar sesuai dengan 
maksud diadakannya program JKP itu sendiri, yakni mempertahankan derajat kehidupan yang 
layak pada seluruh pekerja/ buruh yang kehilangan pekerjaan. 

Penggunaan frasa 'cacat total' di dalam PP JKP tidak tepat Selain masalah aturan JKP terhadap 
pekerja/ buruh disabilitas, ada satu persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu 
pemilihan salah satu frasa yang terdapat di dalam PP JKP, yakni 'cacat total' yang bisa diganti 
menjadi penyandang disabilitas. 

Sebab, menurut Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kata 
'cacat' yang sebelumnya diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 
sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga diganti 
dengan UU yang baru. 

Bunyi UU No. 8 Tahun 2016 pasal 151; pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Di sisi lain, perubahan kata 'cacat' menjadi disabilitas sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia 
bahkan dunia, di mana setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas 
Internasional (HDI), bukan lagi Hari Penyandang Cacat (Hipenca). 

Perubahan nama dari penyandang cacat menjadi disabilitas ini muncul setelah Indonesia 
meratifikasi konvensi PBB yaitu UN Convention on The right of Person with Disability . 

Penggantian istilah ini patut diapresiasi. Pasalnya, kata 'cacat' kini dirasa tidak pas dan kerap 
memiliki konotasi negatif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'cacat' 
merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya menjadi kurang baik atau kurang 
sempurna. 



 

179 

 

Judul Ada TKI Asal Lampung Disiksa Majikan di Malaysia, BP2MI Kesulitan 
Cari Keluarga 

Nama Media suara.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Lampung 

Halaman/URL https://lampung.suara.com/read/2021/06/15/101654/ada-tki-asal-
lampung-disiksa-majikan-di-malaysia-bp2mi-kesulitan-cari-keluarga 

Jurnalis Wakos Reza Gautama 

Tanggal 2021-06-15 10:16:00 

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 - Ahmad Salabi (Kepala UPT BP2MI Bandar Lampung) Kami akan bergerak melakukan 
klarifikasi kepada keluarga yang bersangkutan, kami ingin tahu sejauh mana atau bagaimana 
PMI itu bisa sampai ke Malaysia 

neutral - Ahmad Salabi (Kepala UPT BP2MI Bandar Lampung) Kami sedikit kesulitan untuk 
mengklarifikasinya, kemana dan siapa keluarga yang bersangkutan, prosedur PMI ini sampai ke 
negeri tetangga seperti apa, ini yang akan kami gali dan secepatnya akan dicari tahu 

neutral - Ahmad Salabi (Kepala UPT BP2MI Bandar Lampung) Kalau kasusnya di Malaysia itu 
domainnya kedutaan, kami tidak bisa intervensi, tapi setelah pulang ke Lampung ini tugas kami 
untuk mengantarkan PMI ini ke keluarganya 

positive - Ahmad Salabi (Kepala UPT BP2MI Bandar Lampung) Kami akan bantu semuanya 
bagaimana pun statusnya mau dia PMI atau pun warga Indonesia di luar negeri, 

 

Ringkasan 

Dikabarkan seorang tenaga kerja Indonesia ( TKI ) asal Lampung yang bekerja di Malaysia 
tersandung masalah. TKI ini mendapatkan siksaan dari majikannya serta gaji yang dibayarkan 
tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
Lampung segera bergerak mencari tahu alamat keluarga TKI yang tersangkut masalah di 
Malaysia. 
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ADA TKI ASAL LAMPUNG DISIKSA MAJIKAN DI MALAYSIA, BP2MI KESULITAN CARI 
KELUARGA 

SuaraLampung.id - Dikabarkan seorang tenaga kerja Indonesia ( TKI ) asal Lampung yang 
bekerja di Malaysia tersandung masalah. TKI ini mendapatkan siksaan dari majikannya serta gaji 
yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Lampung segera bergerak mencari tahu 
alamat keluarga TKI yang tersangkut masalah di Malaysia. 

"Kami akan bergerak melakukan klarifikasi kepada keluarga yang bersangkutan, kami ingin tahu 
sejauh mana atau bagaimana PMI itu bisa sampai ke Malaysia," kata Kepala UPT BP2MI Lampung 
Ahmad Salabi, Senin (14/6/2021) dilansir dari ANTARA. 

Menurutnya, informasi-informasi yang disampaikan sejumlah media massa terkait PMI asal 
Lampung yang tersandung masalah di Malaysia masih simpang siur, sebab mereka tidak 
menyebutkan nama serta alamat pasti. 

"Kami sedikit kesulitan untuk mengklarifikasinya, kemana dan siapa keluarga yang bersangkutan, 
prosedur PMI ini sampai ke negeri tetangga seperti apa, ini yang akan kami gali dan secepatnya 
akan dicari tahu," kata dia pula. 

Terkait persoalan ini, lanjut dia, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia kemungkinan sudah 
melakukan tindak lanjut, sebab dalam kasus tersebut BP2MI berbagi tugas dengan kedutaan 
setempat. "Kalau kasusnya di Malaysia itu domainnya kedutaan, kami tidak bisa intervensi, tapi 
setelah pulang ke Lampung ini tugas kami untuk mengantarkan PMI ini ke keluarganya," kata 
dia lagi. 

Dia pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan semaksimal mungkin 
kepada PMI dan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa terkecuali. "Kami akan bantu 
semuanya bagaimana pun statusnya mau dia PMI atau pun warga Indonesia di luar negeri," kata 
dia. (ANTARA) . 
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Narasumber 

negative - Leonardus Simarmata (Kapolresta Malang Kota) Kita sudah naikkan status dari 
penyelidikan, ke penyidikan. Ini (dugaan) tindak pidana perdagangan orang, lalu untuk untuk 
unsur-unsur, pasalnya, dan tindak pidana lainnya, masih dalam pendalaman 

neutral - Leonardus Simarmata (Kapolresta Malang Kota) Kita sudah lakukan pemeriksaan 
terhadap 11 orang saksi 

neutral - Leonardus Simarmata (Kapolresta Malang Kota) Ini baru kita naikkan sidik (penyidikan), 
ada beberapa tahap penyidikan yang akan kita lakukan, baik itu dilakukan oleh penyidik. Kami 
nanti menetapkan status tersangkanya 

 

Ringkasan 

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan, pihaknya masih 
mendalami unsur-unsur lain, dan dugaan adanya tindak pidana lainnya. Peristiwa ini 
menyebabkan lima orang calon PMI, terpaksa melarikan diri dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri 
(BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS). 

 

CALON TKI KABUR DARI LANTAI 4, ADA DUGAAN PERDAGANGAN ORANG? 

SuaraBali.id - Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan, pihaknya 
masih mendalami unsur-unsur lain, dan dugaan adanya tindak pidana lainnya. 

Peristiwa ini menyebabkan lima orang calon PMI, terpaksa melarikan diri dari Balai Latihan Kerja 
Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS). 

"Kita sudah naikkan status dari penyelidikan, ke penyidikan. Ini (dugaan) tindak pidana 
perdagangan orang, lalu untuk untuk unsur-unsur, pasalnya, dan tindak pidana lainnya, masih 
dalam pendalaman," kata Leonardus, dilansir laman BeritaBali, Selasa (15/6/2021). 
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Leonardus menjelaskan, pihaknya pada Jumat (11/6) telah melakukan gelar perkara terkait 
kasus dugaan adanya tindak pidana di BLK-LN CKS yang menyebabkan lima orang Calon PMI 
melarikan diri. 

Selain itu, lanjutnya, Polresta Malang Kota juga telah memeriksa sebanyak 11 orang saksi untuk 
dimintai keterangan terkait kasus tersebut. 

Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan mulai dari pihak perusahaan, saksi korban, termasuk para 
tetangga yang ada di sekitar lokasi. 

"Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi," kata Leonardus. 

Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih belum menetapkan adanya tersangka dari kasus 
tersebut tapi telah mengantongi sejumlah informasi. 

"Ini baru kita naikkan sidik (penyidikan), ada beberapa tahap penyidikan yang akan kita lakukan, 
baik itu dilakukan oleh penyidik. Kami nanti menetapkan status tersangkanya," kata Leo. 

Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada beberapa 
pelanggaran yang dilakukan oleh BLK-LN CKS. 
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negative - Rob Subbaraman (Kepala riset pasar global di Nomura Holdings Inc) Masih banyak 
lapangan pekerjaan yang hilang. Untuk menjadi khawatir tentang spiral harga upah, saya perlu 
melihat peningkatan lebih lanjut dalam pertumbuhan upah pada kuartal ketiga, di samping 
kenaikan tajam dalam ukuran ekspektasi inflasi 

neutral - Taimur Baig (Kepala ekonom di DBS Bank Ltd.) Hanya AS yang saat ini dicirikan oleh 
kekurangan tenaga kerja, meningkatnya kekuatan serikat pekerja, dan meningkatnya 
permintaan upah. Tidak ada tempat di Asia atau Eropa yang kita lihat penanda seperti itu 

 

Ringkasan 

Salah satu alasan mengapa begitu banyak pembuat kebijakan di dunia enggan segera bertindak 
merespon risiko inflasi adalah kenyatakan bahwa ekonomi dunia masih kekurangan jutaan 
lapangan pekerjaan .  

 

MESKI INFLASI NAIK, TINGKAT PENGANGGURAN TAHAN SUKU BUNGA 

, JAKARTA - Salah satu alasan mengapa begitu banyak pembuat kebijakan di dunia enggan 
segera bertindak merespon risiko inflasi adalah kenyatakan bahwa ekonomi dunia masih 
kekurangan jutaan lapangan pekerjaan . 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi lapangan kerja global turun menjadi 75 juta 
tahun ini. ILO juga meramal kesenjangan lapangan kerja tidak akan tertutup pada 2022 dan 
dunia masih akan kekurangan 23 juta pekerjaan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, 
bahkan ketika ekonomi pulih. 

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan telah memperingatkan hal tersebut dan 
mengatakan pengangguran akan tetap di atas tingkat sebelum krisis di banyak negara tahun 
depan. 
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Dengan begitu banyak pekerja masih terdampak pandemi, akan lebih sulit bagi mereka yang 
bekerja untuk memperoleh kenaikan gaji yang besar meskipun biaya hidup meningkat dengan 
cepat di sebagian besar dunia karena hambatan pasokan dan permintaan yang melonjak 
menyertai pembukaan kembali besar-besaran. 

Namun, tak berarti tidak ada kenaikan gaji. Di Amerika Serikat dan negara-negara dimana 
industri terburu-buru menambah staf saat pelanggan kembali, upah telah meningkat. 

Itu menunjukkan bahwa risiko inflasi yang ditakuti oleh beberapa ekonom dan investor, ketika 
kenaikan gaji memicu kenaikan harga, tidak mungkin menjadi masalah global yang mendesak 
dalam waktu dekat. 

Hal itu memberi ruang bagi pemerintah dan bank sentral untuk terus melakukan apa yang telah 
mereka lakukan sejak awal tahun lalu, mendukung ekonomi yang dilanda pandemi dengan lebih 
banyak pengeluaran dan suku bunga rendah. 

"Masih banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Untuk menjadi khawatir tentang spiral harga 
upah, saya perlu melihat peningkatan lebih lanjut dalam pertumbuhan upah pada kuartal ketiga, 
di samping kenaikan tajam dalam ukuran ekspektasi inflasi," kata Rob Subbaraman, kepala riset 
pasar global di Nomura Holdings Inc, dilansir Bloomberg, Selasa (15/6/2021). 

Banyak negara telah melihat percepatan harga selama beberapa bulan terakhir. Di AS, inflasi 
konsumen utama melonjak menjadi 5 persen pada Mei, tertinggi dalam lebih dari satu dekade. 
Inflasi kawasan euro berjalan pada 2 persen, tepat di atas target Bank Sentral Eropa, tetapi 
Bundesbank mengatakan tingkat suku bunga Jerman bisa naik menjadi 4 persen menjelang akhir 
tahun ini. 

Adapun di pasar obligasi, investor memprediksi harga naik lebih cepat daripada sebelum 
pandemi, dilihat dari tingkat impas, atau kesenjangan antara imbal hasil utang pemerintah yang 
dilindungi inflasi dan jenis konvensional. 

Namun, pembuat kebijakan terus mengesampingkan risiko inflasi yang berkelanjutan, dengan 
alasan bahwa setiap lonjakan harga akan menurun karena penyumbatan rantai pasokan secara 
bertahap mereda. 

Gubernur Federal Reserve Jerome Powell telah berulang kali berpendapat bahwa tekanan inflasi 
akan terbukti sementara. Sedangkan Presiden ECB Christine Lagarde membuat kasus serupa 
pekan lalu. 

Sementara upah AS naik lebih cepat dari yang diharapkan dalam dua bulan terakhir, ekonom 
Goldman Sachs Group Inc. yang dipimpin oleh Jan Hatzius memperkirakan pertumbuhan gaji 
tidak akan memicu inflasi, dengan pasokan pekerja akan meningkat secara dramatis selama 
beberapa bulan mendatang karena ketakutan akan virus. berkurang dan dorongan era pandemi 
untuk tunjangan pengangguran berakhir. 

Di negara-negara ekonomi terbesar di Asia, tekanan harga lebih rendah. Upah Jepang secara 
tak terduga menghentikan penurunan 11 bulan pada Maret, meskipun tidak pada kecepatan 
yang mengganggu target inflasi 2 persen Bank of Japan. 

Inflasi konsumen China diperkirakan akan tetap di bawah 2 persen tahun ini, menurut Gubernur 
Bank Rakyat China Yi Gang, nyaman di bawah target resmi pemerintah sekitar 3 persen. "Hanya 
AS yang saat ini dicirikan oleh kekurangan tenaga kerja, meningkatnya kekuatan serikat pekerja, 
dan meningkatnya permintaan upah. Tidak ada tempat di Asia atau Eropa yang kita lihat penanda 
seperti itu," kata Taimur Baig, kepala ekonom di DBS Bank Ltd. di Singapura dan mantan pejabat 
Dana Moneter Internasional 
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negative - Hadrianus Wahyu Trikusumo (Direktur PT Hero Supermarket Tbk (HERO)) Karyawan 
yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain 

neutral - Hadrianus Wahyu Trikusumo (Direktur PT Hero Supermarket Tbk (HERO)) Selain itu, 
kami berharap akan ada kesempatan kerja bagi sejumlah karyawan kami yang bekerja di gerai 
yang mungkin akan diambil alih oleh perusahan ritel lainnya 

negative - Hadrianus Wahyu Trikusumo (Direktur PT Hero Supermarket Tbk (HERO)) Namun, 
saat ini kami tidak dapat memastikan berapa banyak toko gerai yang akan berhasil dijual ke 
pihak ketiga 

 

Ringkasan 

Seluruh gerai Giant akan tutup pada akhir Juli 2021 mendatang. Dengan adanya penutupan gerai 
tersebut diperkirakan sebanyak 7.000 pegawai terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). Namun, PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan akan menjamin hak para pekerja 
terdampak dapat terpenuhi. Direktur PT Hero Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, 
pihaknya telah mengkomunikasikan hal ini secara jelas kepada tiap karyawan dan telah 
melakukan yang terbaik guna memastikan masa transisi yang lancar, serta memperlakukan 
semua pihak dengan adil dan rasa hormat. 

 

GIANT SEGERA TUTUP, KARYAWAN KENA PHK BISA LAMAR KE BISNIS LAINNYA 

Seluruh gerai Giant akan tutup pada akhir Juli 2021 mendatang. Dengan adanya penutupan gerai 
tersebut diperkirakan sebanyak 7.000 pegawai terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). Namun, PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan akan menjamin hak para pekerja 
terdampak dapat terpenuhi. 
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Direktur PT Hero Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, pihaknya telah mengkomunikasikan 
hal ini secara jelas kepada tiap karyawan dan telah melakukan yang terbaik guna memastikan 
masa transisi yang lancar, serta memperlakukan semua pihak dengan adil dan rasa hormat. 

"Karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain," ujarnya 
mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/6). 

Selain itu, Ia melanjutkan, pihaknya juga berharap dapat menyediakan peluang baru seiring 
dengan pengembangan bisnis lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu Guardian, 
IKEA, dan Hero Supermarket. 

"Selain itu, kami berharap akan ada kesempatan kerja bagi sejumlah karyawan kami yang 
bekerja di gerai yang mungkin akan diambil alih oleh perusahan ritel lainnya," imbuhnya. 

Perseroan berencana untuk mengubah hingga 5 gerai Giant menjadi IKEA dan secara aktif 
mengevaluasi kelayakan untuk mengubah beberapa gerai Giant menjadi Hero Supermarket. 

Saat ini, lanjutnya, Perseroan sedang bernegosiasi dengan pihak ketiga mengenai potensi 
pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant. "Namun, saat ini kami tidak dapat memastikan 
berapa banyak toko gerai yang akan berhasil dijual ke pihak ketiga," ucapnya. 

Setiap gerai yang tidak akan dikonversi atau dijual sayangnya akan ditutup. Sejumlah lokasi gerai 
Giant saat ini dimiliki oleh PT Hero, oleh karenanya Perseroan juga sedang menjajaki opsi terkait 
monetisasi aset tersebut. 
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Ringkasan 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memberikan penjelasan soal rencana baru perusahaan usai 
penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia yang disebut akan berdampak terhadap pemutusan 
hubungan kerja ( PHK ) 7.000 karyawannya pada Juli nanti. Dalam keterbukaan informasi, Senin 
(14/6), manajemen menyebutkan akan memberikan kesempatan kepada karyawan Giant untuk 
melamar pekerjaan kembali di lini bisnis perusahaan yang lain. 

 

HERO JELASKAN NASIB RIBUAN KARYAWAN USAI PENUTUPAN GIANT 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memberikan penjelasan soal rencana baru perusahaan usai 
penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia yang disebut akan berdampak terhadap pemutusan 
hubungan kerja ( PHK ) 7.000 karyawannya pada Juli nanti. 

Dalam keterbukaan informasi, Senin (14/6), manajemen menyebutkan akan memberikan 
kesempatan kepada karyawan Giant untuk melamar pekerjaan kembali di lini bisnis perusahaan 
yang lain. 

"Karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain. Kami juga 
berharap dapat menyediakan peluang baru seiring dengan pengembangan bisnis kami lainnya 
yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket," tulis 
manajemen. 

Kendati demikian, belum ada kepastian berapa banyak karyawan yang akan diterima kembali 
dalam bisnis perusahaan yang masih berjalan saat ini. Manajemen juga tak menyebutkan berapa 
jumlah total karyawan yang sudah pasti terkena PHK. 

"Selain itu, kami berharap akan ada kesempatan kerja bagi sejumlah karyawan kami yang 
bekerja di gerai yang mungkin akan diambilalih oleh perusahaan ritel lainnya," jelas manajemen. 
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Hero akan menutup seluruh gerai Giant mulai Juli 2021. ASPEK Indonesia yang menjadi induk 
Serikat Pekerja Hero Supermarket menyebut kebijakan itu bisa berdampak pada nasib 7 ribu 
orang. 

"Saya mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang 
seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 karyawan seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada 
Giant lagi," ucap Ketua ASPEK Mirah Sumirat saat dihubungi CNNIndonesia.com beberapa waktu 
lalu. 
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negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kita 
harapkan tidak ada lagi penempatan ilegal, semua dalam kendali pemerintahan. Yang kedua 
bagaimana negara dan pemerintah daerah mempersiapkan kerja-kerja profesional, mereka 
terdidik, terlatih, dan mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi di sektor kemampuan 
berbahasa asing. Semua itu akan menjadi nilai tawar bagi para pekerja kita, dihargai, dihormati 
dan mendapatkan gaji yang tinggi 

 

Ringkasan 

Sebanyak 258 kasus pengaduan pekerja migran yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sejak 
tahun 2016 hingga tahun 2020 yang diterima oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebutkan, lima jenis kasus terbanyak diantaranya 
penyelundupan orang, meninggal, gaji tidak dibayar, ingin dipulangkan dan bahkan ada yang 
tidak punya ongkos pulang. 

 

LIMA TAHUN, 258 KASUS PENGADUAN PEKERJA MIGRAN SULSEL 

Sebanyak 258 kasus pengaduan pekerja migran yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sejak 
tahun 2016 hingga tahun 2020 yang diterima oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). 

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebutkan, lima jenis kasus terbanyak diantaranya 
penyelundupan orang, meninggal, gaji tidak dibayar, ingin dipulangkan dan bahkan ada yang 
tidak punya ongkos pulang. 

Padahal, kata dia tujuan para pekerja migran adalah memperbaiki hidup. Sedangkan, masih ada 
yang mendapatkan nasib yang buruk. Sebagian diantaranya, mereka yang berangkat secara 
ilegal. 
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"Kita harapkan tidak ada lagi penempatan ilegal, semua dalam kendali pemerintahan. Yang 
kedua bagaimana negara dan pemerintah daerah mempersiapkan kerja-kerja profesional, 
mereka terdidik, terlatih, dan mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi di sektor kemampuan 
berbahasa asing. Semua itu akan menjadi nilai tawar bagi para pekerja kita, dihargai, dihormati 
dan mendapatkan gaji yang tinggi," katanya, Senin, (14/6/2021). 

Lebih lanjut ia menyebutkan, dari 258 kasus, pengaduan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 
terdapat 82 kasus. Sementata, 2016 ada 35 kasus, 2017 ada 34 kasus, 2019 ada 73 kasus dan 
2020 ada 34 kasus. 

Terpisah, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengungkapkan, sebagai pihak dari 
pemerintah provinsi Sulsel, ia pastinya akan mengupayakan hal-hal untuk mendukung perbaikan 
kehidupan para pekerja migran. 
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Ringkasan 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memberi penjelasan terkait penutupan seluruh gerai Giant 
pada akhir Juli nanti. Selain itu, berdasarkan informasi serikat pekerja, akan ada pemutusan 
hubungan kerja (PHK) kepada ribuan karyawan. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek 
Indonesia, Manajemen Hero menyebut akan menindaklanjuti tinjauan strategis atas seluruh lini 
bisnisnya. Ke depan, Hero akan memfokuskan investasi untuk mengembangkan IKEA, Guardian 
dan Hero Supermarket yang memiliki pertumbuhan lebih baik dibandingkan Giant. 

 

TUTUP GERAI GIANT DAN PHK RIBUAN KARYAWAN, INI RENCANA BARU HERO 

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memberi penjelasan terkait penutupan seluruh gerai Giant 
pada akhir Juli nanti. Selain itu, berdasarkan informasi serikat pekerja, akan ada pemutusan 
hubungan kerja (PHK) kepada ribuan karyawan. 

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Manajemen Hero menyebut akan 
menindaklanjuti tinjauan strategis atas seluruh lini bisnisnya. Ke depan, Hero akan memfokuskan 
investasi untuk mengembangkan IKEA, Guardian dan Hero Supermarket yang memiliki 
pertumbuhan lebih baik dibandingkan Giant. 

"Perseroan akan fokus pada investasi dalam pertumbuhan toko di bisnis IKEA dan Guardian serta 
terus berinvestasi pada bisnis e-Commerce dan memiliki ambisi untuk kedua merek tersebut 
untuk menjadi pemimpin industri dalam kategorinya masing-masing," tulis manajemen Hero 
sebagaimana dikutip VIVA Selasa 15 Juni 2021. 

Dijelaskan pula, pasca restrukturisasi Giant, Hero Supermarket akan menjadi satu-satunya bisnis 
ritel makanan perseroan. Hero kini secara aktif sedang mengevaluasi kelayakan untuk mengubah 
beberapa gerai Giant menjadi Hero Supermarket dan akan terus meningkatkan kinerjanya. 

"Dengan fokus dan sumber daya yang diporoskan ke bisnis IKEA, Guardian dan Hero 
Supermarket di masa depan. Perseroan tetap berkomitmen untuk masa depan ritelnya di 
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Indonesia dan yakin posisinya sebagai pengecer kompetitif yang kuat dalam jangka panjang," 
kata dia. 

Lebih lanjut terkait rencana PHK, manajemen Hero menyatakan telah mengkomunikasikan hal 
ini secara jelas kepada tiap karyawan dan memastikan masa transisi lancar. Ditegaskan pula 
bahwa semua diperlakukan adil dan hormat. Bagi karyawan yang terkena PHK bisa melamar di 
bisnis yang lain. 

"Karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain. Kami juga 
berharap dapat menyediakan peluang baru seiring dengan pengembangan bisnis kami lainnya 
yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu Guardian, IKEA dan Hero Supermarket," tulis 
manajemen. 

Karyawan yang sebelumnya bekerja di Giant dan telah di-PHK juga diharapkan bisa 
berkesempatan bekerja di gerai perusahaan ritel lain. "Kami berharap ada kesempatan kerja bagi 
sejumlah karyawan kami yang bekerja di gerai yang mungkin diambil alih oleh perusahaan ritel 
lainnya," tulisnya. 

Setidaknya, Hero baru berencana mengubah hingga 5 gerai Giant menjadi IKEA dan berjanji 
akan secara aktif mengevaluasi beberapa gerai Giant untuk menjadi Hero Supermarket. 

"Saat ini perseroan sedang bernegosiasi dengan pihak ketiga mengenai potensi pengalihan 
kepemilikan sejumlah gerai Giant," tutur manajemen. 
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