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Newstrend Ketenagakerjaan 

17 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran 
hingga Kembali Tutupnya Gerai 

Sentimen : Negatif 

 

Ringkasan 

Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA) Hatta Tutuko mengklaim tidak ada tindakan 

pemutusan hubungan kerja ( PHK ) secara besar-besaran terhadap para karyawannya. 

Meskipun pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan bisnis BATA, namun 

perusahaan tidak sampai melakukan banyak PHK terhadap para karyawan. Kalaupun 

harus dilakukan PHK, jumlahnya tidak besar dan dilakukan sesuai ketentuan perundang-

undangan pemerintah.  

Total jumlah gerai BATA hingga Mei 2021 sebanyak 460 unit. Sementara gerai yang 

ditutup saat awal pandemi Covid-19 mulai mewabah ke Indonesia pada tahun lalu, 

sebanyak 50 unit karena dianggap tidak profitable. Pada tahun 2020, BATA mencatat 

rugi sebesar Rp 177,76 miliar. Penjualan neto BATA di tahun itu tercatat sebesar Rp 

459,58 miliar atau turun 50,64 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 931,27 miliar.  
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Judul Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Minta 
Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012068193/hadapi-
lonjakan-kasus-covid-19-menaker-ida-fauziyah-minta-perusahaan-
utamakan-keselamatan-pekerja 

Jurnalis Nurul Khadijah 

Tanggal 2021-06-17 08:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan - perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan , kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Kasus Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia mengalami peningkatan, bahkan di Ibu Kota 
keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah melebihi ambang batas. Jakarta mengalami lonjakan 
tajam kasus Covid-19, apalagi dipicu oleh ditemukannya kasus ‘variant of concern’ yakni varian 
Delta atau B 1617.2 asal India. 
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HADAPI LONJAKAN KASUS COVID-19, MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA 
PERUSAHAAN UTAMAKAN KESELAMATAN PEKERJA 

Kasus Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia mengalami peningkatan, bahkan di Ibu Kota 
keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah melebihi ambang batas. Jakarta mengalami lonjakan 
tajam kasus Covid-19, apalagi dipicu oleh ditemukannya kasus ‘variant of concern’ yakni varian 
Delta atau B 1617.2 asal India. 

Untuk itu, pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Skala Mikro (PPKM) Mikro hingga 28 Juni 2021. Sehubungan dengan kondisi genting 
ini, Menteri Ketenagakerjaan (  Menaker  )  Ida Fauziyah  meminta  perusahaan  agar terus 
memberlakukan  protokol kesehatan  di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan - perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," ujar Ida melalui pernyataan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021. 

Selain itu Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida. 

Lebih lanjut, Menaker Ida menyampaikan, sejak awal pandemi, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Sebab Ida menilai, aturan pencegahan itu sangat penting dan harus diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klaster baru di tempat kerja," tuturnya. 

Kemudian, Menaker Ida menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan 
pengawasan secara langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan 
sebagainya. Ia melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati  protokol kesehatan  di 
tempat kerja karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama, sebagaimana dikutip  Pikiran-
Rakyat.com  dari laman Sekretariat Kabinet. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," tutur Ida.***. 
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Judul Pelatihan Keterampilan 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Pelatihan Keterampilan Las dan Pembuatan Pakan Lele 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis MAD 

Tanggal 2021-06-17 07:55:00 

Ukuran 105x72mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.775.000 

News Value Rp 17.325.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Karyono (Kepala Rutan Banjarnegara) Kami berharap, mereka nantinya juga 
menyebarkan ilmunya kepada masyarakat 

positive - Usman (Warga Binaan) Kami berharap, dengan ilmu yang diperoleh dari sini kami bisa 
mendapat penghasilan 

positive - Sutedjo Slamet Utomo (Ketua Baznas Kabupaten Banjarnegara) Mereka juga kami beri 
bantuan alat kerja. Kami akan memonitor mereka setelah bebas. Kalau ternyata program seperti 
ini efektif, kami akan teruskan 

 

Ringkasan 

Sebanyak 16 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara mengikuti 
pelatihan keterampilan las dan pembuatan pakan lele. Kepala Rutan Banjarnegara, Karyono 
mengatakan, pelatihan keterampilan dipandu langsung oleh tenaga ahli dari Dinas Tenaga Kerja 
Banjarnegara bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten 
Banjarnegara. 

 

PELATIHAN KETERAMPILAN 

Sebanyak 16 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara mengikuti 
pelatihan keterampilan las dan pembuatan pakan lele. 

Kepala Rutan Banjarnegara, Karyono mengatakan, pelatihan keterampilan dipandu langsung 
oleh tenaga ahli dari Dinas Tenaga Kerja Banjarnegara bekerja sama dengan Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) Kabupaten Banjarnegara. 

Pelatihan bertujuan memberi bekal keterampilan warga binaan untuk mencari nafkah setelah 
mereka selesai menjalani hukuman. "Kami berharap, mereka nantinya juga menyebarkan 
ilmunya kepada masyarakat," ujar Karyono. 
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Dua warga binaan, Agus dan Usman, menyatakan senang diberi kesempatan mengikuti 
pelatihan.  "Kami berharap, dengan ilmu yang diperoleh dari sini kami bisa mendapat 
penghasilan," kata Usman. 

Ketua Baznas Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo mengatakan Baznas terpanggil untuk ikut 
membekali keterampilan warga binaan Rutan karena banyak diantara mereka berusia produktif.  
"Mereka juga kami beri bantuan alat kerja. Kami akan memonitor mereka setelah bebas. Kalau 
ternyata program seperti ini efektif, kami akan teruskan," tandasnya. (Mad) 
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Judul Serikat Pekerja Cemas Rasio Klaim yang Tinggi Ganggu Ketahanan 
Program Jaminan Sosial 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/458034/34/serikat-pekerja-cemas-
rasio-klaim-yang-tinggi-ganggu-ketahanan-program-jaminan-sosial-
1623881169 

Jurnalis Oktiani Endarwati 

Tanggal 2021-06-17 07:51:00 

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 - Saepul Tavip (Ketua Umum IHII) Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja 
pelayanan kepada peserta dan akan berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan ke depannya. Dengan menurunkan rasio klaim maka akan mendukung 
peningkatan hasil investasi 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja mengkhawatirkan pendapatan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JKM) akan masih turun karena iuran JKK dan JKM akan direlokasi ke 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu masing-masing sebesar 0,14% dan 0,1%. 
Hal tersebut disampaikan Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII), sebuah lembaga kajian 
hubungan industrial dan jaminan sosial. 

 

SERIKAT PEKERJA CEMAS RASIO KLAIM YANG TINGGI GANGGU KETAHANAN 
PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

Foto/Ilustrasi JAKARTA - Serikat pekerja  mengkhawatirkan pendapatan iuran program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan masih turun karena iuran JKK dan 
JKM akan direlokasi ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu masing-masing 
sebesar 0,14% dan 0,1%. Hal tersebut disampaikan Institut Hubungan Industrial Indonesia 
(IHII), sebuah lembaga kajian hubungan industrial dan jaminan sosial. 

Ketua Umum IHII Saepul Tavip mengatakan, dampak dari hal tersebut adalah rasio klaim JKK 
akan tetap tinggi di 2021, seperti rasio klaim di 2020 sebesar 41,07%. 
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Demikian juga rasio klaim JKM akan tetap tinggi seperti di tahun 2020 sebesar 73,80%. 
Sementara rasio klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 67,05% karena jumlah PHK terus terjadi. Rasio 
klaim Jaminan Pensiun (JP) relatif rendah sebesar 2,4%. 

"Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada peserta dan akan 
berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke depannya. 
Dengan menurunkan rasio klaim maka akan mendukung peningkatan hasil investasi," ujarnya 
dalam siaran pers, Rabu (16/6/2021). 

Walaupun rasio klaim JP masih rendah, namun pemerintah belum mau menaikkan iuran JP yang 
diamanatkan Pasal 28 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2015, sehingga akan mengganggu ketahanan 
dana JP ke depan. 

BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan penurunan dari sisi pendapatan iuran, khususnya program 
JKK yang turun sebesar Rp2,13 triliun dan JKM turun sebesar Rp0,99 triliun. Sementara 
pendapatan iuran JHT hanya naik Rp1,93 T dan JP naik sebesar Rp1,03 triliun pada laporan 
kinerja tahun 2020. 

Atas hal tersebut, serikat pekerja mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, 
seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diamanatkan Inpres No. 2 Tahun 
2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan harus terus berkoordinasi, 
berkomunikasi dan konsisten mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar 
kepesertaan pekerja di jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat dengan signifikan. Dengan 
semakin besar kepesertaan maka pendapatan iuran akan meningkat sehingga rasio klaim akan 
bisa diturunkan. 

Kedua, presiden melakukan evaluasi pelaksanaan Inpres no. 2 tahun 2021 yang menginstruksi 
kepada 26 Kementerian/Lembaga dan pemda untuk mendukung peningkatan kepesertaan 
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengawasan dan penegakkan hukum menjadi hal yang 
harus diprioritaskan untuk berjalannya Inpres ini dengan baik. 

Ketiga, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan amanat Pasal 7 dan 8 Peraturan 
Presiden No. 109 tahun 2013, yaitu mewajibkan pekerja bukan penerima upah (Peserta mandiri) 
menjadi peserta JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan. 

Keempat, pemerintah mendaftarkan pekerja pemerintah non ASN seperti guru honorer dan 
pekerja honorer Pemerintah lainnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, pemerintah mendaftarkan 
pekerja informal miskin seperti pemulung, petani dan nelayan miskin, pedagang asongan miskin, 
dan sebagainya menjadi peserta JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan dengan skema Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah. 

Keenam, mendorong pemerintah merevisi PP No. 60 Tahun 2015 junto Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015, dengan menerapkan syarat pengambilan JHT yaitu minimal 
kepesertaan 5 tahun baru boleh mencairkan dana JHT. Dengan revisi ini maka rasio klaim JHT 
akan menurun. 

Ketujuh, pemerintah menaikan iuran JP sesuai amanat Pasal 28 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2015 
sehingga ketahanan dana JP akan semakin baik, dan akan mampu menjamin pekerja yang 
memasuki masa pensiun dengan manfaat pasti. 

Kedelapan, mendorong Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan pengurus serikat 
pekerja untuk mensosialisasikan program dan strategi investasi dana kelolaan BPJS 
Ketenagakerjaan agar hasil pendapatan investasi ke depan semakin meningkat. 

(ind). 



 

8 

 

Judul Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: "Waiting List" dan Aturan 
Terbaru 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/UR
L 

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/07444691/perkembangan
-vaksinasi-gotong-royong-waiting-list-dan-aturan-terbaru 

Jurnalis Haryanti Puspa Sari 

Tanggal 2021-06-17 07:44:00 

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 - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi 
Gotong Royong 

neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Jadi memang akan dibuka waiting list 
tetapi sementara masih dalam evaluasi 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Bahwa ini terbuka untuk semua jenis 
perusahaan tetapi ini tidak mandatory , perusahaan yang saat ini sangat terdampak imbas Covid-
19 tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengikuti yang gotong royong silahkan saja mengikuti 
vaksinasi yang gratis 

positive - Siti Nadia Tarmizi (Juru bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan RI) Jadi 
memungkinkan vaksinasi program pemerintah menggunakan merek yang sama dengan 
vaksinasi gotong royong, dikarenakan merek tersebut berasal dari sumbangan atau hibah dari 
negara, tapi tidak sebaliknya 

positive - Siti Nadia Tarmizi (Juru bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan RI) Artinya 
vaksin Sinovac atau Coronavac kemudian vaksin Astrazeneca dan vaksin Novavax, dan Pfizer itu 
tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong 

neutral - Bambang Heriyanto (Juru Bicara Bio Farma) Kemudian dari Cansino sudah ada 
komitmen sampai akhir Desember 5 juta 

neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Kemudian alokasi kedua juga demikian 
kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh swasta 

neutral - Siti Nadia Tarmizi (Juru bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan RI) Kalau terkait 
ini (vaksinasi dipungut biaya) bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, apakah itu melalui 
SPI atau bisa melalui LBH atau nanti kita bekerja sama dengan KADIN dan BUMN, terkait apa 
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 
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positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Jadi ini benar-benar clear bahwa 
perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis atau cuma-cuma ke karyawannya 

 

Ringkasan 

Lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah mendaftar 
melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Wakil 
Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, antusias perusahaan untuk mengikuti 
vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meski gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup 
pada akhir Mei lalu. "Jadi untuk sementara karena begitu banyaknya jumlah demand dan supply 
masih sedikit memang untuk sementara kami evaluasi," kata Shinta dalam diskusi secara virtual 
bertajuk "Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong", Rabu (16/6/2021). 

 

PERKEMBANGAN VAKSINASI GOTONG ROYONG: "WAITING LIST" DAN ATURAN 
TERBARU 

JAKARTA - Lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah 
mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti  vaksinasi gotong royong. 

Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, antusias perusahaan untuk mengikuti 
vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meski gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup 
pada akhir Mei lalu. 

"Jadi untuk sementara karena begitu banyaknya jumlah demand dan supply masih sedikit 
memang untuk sementara kami evaluasi," kata Shinta dalam diskusi secara virtual bertajuk "Siap 
Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong", Rabu (16/6/2021). 

Lantas, bagaimana nasib perusahaan yang belum mendaftar?  Shinta menuturkan, pihaknya 
berdiskusi dengan PT Bio Farma terkait masih banyak perusahaan swasta yang ingin mendaftar. 

Ia mengatakan, Kadin akan kembali membuka pendaftaran dengan status perusahaan tersebut 
waiting list dalam vaksinasi gotong royong. 

"Jadi memang akan dibuka waiting list tetapi sementara masih dalam evaluasi," ujarnya. 

Selain itu, Shinta mengatakan, vaksinasi gotong royong tidak bersifat wajib bagi seluruh 
perusahaan. Oleh karenanya, ia mengatakan, apabila ada perusahaan yang sangat terdampak 
akibat pandemi Covid-19 dan tak mampu mengikuti vaksinasi gotong royong, maka dapat 
mengikuti program vaksinasi pemerintah. 

"Bahwa ini terbuka untuk semua jenis perusahaan tetapi ini tidak mandatory, perusahaan yang 
saat ini sangat terdampak imbas Covid-19 tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengikuti yang 
gotong royong silahkan saja mengikuti vaksinasi yang gratis," tuturnya. 

Seiring dengan berjalannya program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong, 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis aturan baru yakni Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 18 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19). 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19  dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi 
mengatakan, aturan baru tersebut mengatur bahwa vaksin yang diterima pemerintah dalam 
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bentuk sumbangan atau hibah dengan merek vaksin sama dalam vaksinasi gotong royong dapat 
digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. 

Nadia mencontohkan 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari 
Pemerintah Uni Emirat Arab dalam bentuk hibah akan digunakan untuk program vaksinasi 
pemerintah. 

"Jadi memungkinkan vaksinasi program pemerintah menggunakan merek yang sama dengan 
vaksinasi gotong royong, dikarenakan merek tersebut berasal dari sumbangan atau hibah dari 
negara, tapi tidak sebaliknya," ujarnya. 

Nadia juga menegaskan, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi 
pemerintah tidak bisa digunakan untuk vaksinasi gotong royong. 

"Artinya vaksin Sinovac atau Coronavac kemudian vaksin Astrazeneca dan vaksin Novavax, dan 
Pfizer itu tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong," ujarnya. 

Adapun hingga saat ini, Indonesia telah menerima 2.000.000 dosis vaksin Sinopharm. Juru Bicara 
Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pemerintah dan pihak 
Sinopharm sudah sepakat akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin. 

"Kemudian dari Cansino sudah ada komitmen sampai akhir Desember 5 juta," kata Bambang 
dalam diskusi secara virtual, Rabu (16/6/2021). 

Sementara itu, Shinta mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang lalu, 
perusahaan swasta mendapatkan 330.000 dosis vaksin dari total 500.000 dosis lantaran stok 
vaksin tersebut harus dibagi dengan perusahaan plat merah BUMN. 

"Kemudian alokasi kedua juga demikian kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh 
swasta," kata Shinta. 

Oleh karenanya, ia meminta perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar agar sabar 
menunggu giliran vaksinasi. 

Kemenkes menegaskan, tidak ada beban biaya yang harus ditanggung karyawan dalam 
mengikuti vaksinasi gotong royong. 

Ia meminta karyawan segera melapor apabila perusahaannya memungut biaya dalam vaksinasi 
tersebut. 

"Kalau terkait ini (vaksinasi dipungut biaya) bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, 
apakah itu melalui SPI atau bisa melalui LBH atau nanti kita bekerja sama dengan KADIN dan 
BUMN, terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," ujar Nadia. 

Senanda dengan Nadia, Shinta mengatakan, dua kementrian yakni Kemenkes dan Kementerian 
Ketenagakerjaan juga siap menerima pengaduan jika ada perusahaan yang memungut biaya 
vaksinasi. 

"Jadi ini benar-benar clear bahwa perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis 
atau cuma-cuma ke karyawannya," kata Shinta.. 
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Judul Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali 
Tutupnya Gerai 

Nama Media kompas.com 

Newstrend PHK Karyawan BATA 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/17/073000126/manajemen-
bata-tepis-isu-phk-besar-besaran-hingga-kembali-tutupnya-gerai 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-06-17 07:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk) Mengenai karyawan, memang berdampak 
dari Covid-19 itu bisnis berkurang. Kita tidak melakukan secara besar-besaran PHK, biasanya 
kalau kontrak kerja sudah habis ya tidak kita perpanjang 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk) Itupun kita lakukan sesuai ketentuan 
perundang-undangan pemerintah. Jadi, tidak ada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh PT 
Bata 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk) Penutupan toko secara sengaja itu tidak 
ada. Kami menutup toko itu kalau misalnya toko itu tidak profitable dan tidak ada besar-besaran 
menutup toko yang dilakukan oleh sepatu BATA 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk) Gerai BATA di posisi Mei ada 460an unit, 
ditutup permanen ada sekitar 50 gerai karena dianggap tidak profitable 

 

Ringkasan 

Direktur PT Sepatu Bata  Tbk (BATA) Hatta Tutuko mengklaim tidak ada tindakan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap para karyawannya. Meskipun pandemi 
Covid-19 berdampak terhadap penurunan bisnis BATA, namun perusahaan tidak sampai 
melakukan banyak PHK terhadap para karyawan. 

 

MANAJEMEN BATA TEPIS ISU PHK BESAR-BESARAN HINGGA KEMBALI TUTUPNYA 
GERAI 

Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA) Hatta Tutuko mengklaim tidak ada tindakan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap para karyawannya. 
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Meskipun pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan bisnis BATA, namun perusahaan 
tidak sampai melakukan banyak PHK terhadap para karyawan. 

"Mengenai karyawan, memang berdampak dari Covid-19 itu bisnis berkurang. Kita tidak 
melakukan secara besar-besaran PHK, biasanya kalau kontrak kerja sudah habis ya tidak kita 
perpanjang," kata dia dalam paparan kinerja secara daring, Rabu (16/6/2021). 

Kalaupun harus dilakukan PHK, kata Hatta, jumlahnya tidak besar. "Itupun kita lakukan sesuai 
ketentuan perundang-undangan pemerintah. Jadi, tidak ada PHK besar-besaran yang dilakukan 
oleh PT Bata," ucap dia. 

BATA juga menepis kabar bahwa akan terjadi kembali penutupan gerai produsen sepatu ini. 
Penutupan gerai akan dilakukan jika selama beroperasional justru tak menghasilkan keuntungan. 

"Penutupan toko secara sengaja itu tidak ada. Kami menutup toko itu kalau misalnya toko itu 
tidak profitable dan tidak ada besar-besaran menutup toko yang dilakukan oleh sepatu BATA ," 
tepis Hatta. 

Ia menyebutkan, total jumlah gerai BATA hingga Mei 2021, sebanyak 460 unit. Sementara gerai 
yang ditutup saat awal pandemi Covid-19 mulai mewabah ke Indonesia pada tahun lalu, 
sebanyak 50 unit. "Gerai BATA di posisi Mei ada 460an unit, ditutup permanen ada sekitar 50 
gerai karena dianggap tidak profitable," ucapnya. 

Pada tahun 2020, BATA mencatat rugi sebesar Rp 177,76 miliar. Penjualan neto BATA di tahun 
itu tercatat sebesar Rp 459,58 miliar atau turun 50,64 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 
931,27 miliar. 
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Judul Badan Buruh PP Apresiasi Pemerintah Pulangkan 172 ABK 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pemulangan ABK 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/412457/badan-buruh-pp-
apresiasi-pemerintah-pulangkan-172-abk 

Jurnalis OL-13 

Tanggal 2021-06-17 07:20:00 

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 - Jamaluddin Suryahadikusuma (Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3)) Kami mengapresiasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar 
Negeri, Direktorat Perkapalan & Kepelautan (Ditkapel) Kementrian Perhubungan, dan 
perusahaan Manning Agency yang sejak beberapa bulan lalu telah berusaha dengan maksimal 
dalam program pemulangan 172 ABK Fiji 

positive - Jamaluddin Suryahadikusuma (Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3)) Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun 
kapal (sign off) dan penerbangan repatriasi 

 

Ringkasan 

SETELAH sempat tertunda pulang sejak Mei lalu, ratusan Awak Buah Kapal (ABK) Rabu Malam 
(16/6) akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat charter Garuda. Penyebab 
keterlambatan pemulangan ABK ini terjadi karena adanya kebijakan penanganan Covid-19 di Fiji. 
"Kami mengapresiasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri, 
Direktorat Perkapalan & Kepelautan (Ditkapel) Kementrian Perhubungan, dan perusahaan 
Manning Agency yang sejak beberapa bulan lalu telah berusaha dengan maksimal dalam 
program pemulangan 172 ABK Fiji," ujar Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3), Jamaluddin Suryahadikusuma seusai penjemputan ABK di Soetta, Tangerang (16/6). 

 

BADAN BURUH PP APRESIASI PEMERINTAH PULANGKAN 172 ABK 

SETELAH sempat tertunda pulang sejak Mei lalu, ratusan Awak Buah Kapal (ABK) Rabu Malam 
(16/6) akhirnya tiba di  Bandara Soekarno-Hatta  dengan pesawat charter Garuda. Penyebab 
keterlambatan pemulangan ABK ini terjadi karena adanya kebijakan penanganan Covid-19 di Fiji. 
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"Kami mengapresiasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri, 
Direktorat Perkapalan & Kepelautan (Ditkapel) Kementrian Perhubungan, dan perusahaan 
Manning Agency yang sejak beberapa bulan lalu telah berusaha dengan maksimal dalam 
program pemulangan 172 ABK Fiji," ujar Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3), Jamaluddin Suryahadikusuma seusai penjemputan ABK di Soetta, Tangerang (16/6). 

Menurut Jamal, mengutip dari keterangan Kemenlu RI, tertahannya ABK tersebut akibat 
kebijakan penutupan perbatasan dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh 
Pemerintah Fiji sejak Mei 2021. Sebagian besar dari mereka telah berada di laut selama lebih 
dari 2 tahun. 

Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Suva, Fiji telah memfasilitasi repatriasi 172 ABK WNI yang 
tertahan kepulangannya dari Fiji. Para ABK WNI tersebut telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta 
pada malam hari tanggal 16 Juni 2021 dengan menggunakan penerbangan charter Garuda. 

"Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal 
(sign off) dan penerbangan repatriasi," ujar Jamal yang pernah menjadi Anggota Satgas TKI 
Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini. 

Dia menambahkan, selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan bantuan logistik 
kepada para ABK WNI. Keberhasilan repatriasi ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi 
yang baik antar Kemenlu-Kemenhub dan beberapa perusahaan Manning Agency sebagai 
pertanggungjawaban dari perusahaan yang memberangkatkan para ABK. 

Dalam repatriasi ini, turut dipulangkan 2 jenazah ABK WNI yang meninggal di atas kapal. 
Berdasarkan otopsi, kedua jenazah meninggal karena sakit, bukan Covid-19 sehingga dapat 
diizinkan utk dipulangkan ke tanah air. (OL-13). 
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Judul InfraDigital Gelar Pelatihan Cybersecurity untuk Siswa SMK 

Nama Media koran.tempo.co 

Newstrend Pelatihan Cybersecurity 

Halaman/URL https://koran.tempo.co/read/info-tempo/465628/infradigital-gelar-
pelatihan-cybersecurity-untuk-siswa-smk 

Jurnalis tempo 

Tanggal 2021-06-17 06:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

InfraDigital Foundation bekerja sama dengan Mastercard Center for Inclusive Growth melalui 
Mastercard Academy 2.0 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Pelatihan 
Cybersecurity untuk siswa/siswi serta alumni muda SMK jurusan teknologi informasi agar 
memiliki kompetensi di bidang keamanan siber. Program ini dilaksanakan sejak 2020 guna 
membantu mengatasi kesenjangan talenta digital yang sedang dialami Indonesia hingga 2030. 
Melalui program ini, InfraDigital Foundation telah mencetak 672 murid dan 31 diantaranya lulus 
sertifikasi internasional CompTIA CySA+, sertifikasi dengan tingkat kesulitan intermediate. Untuk 
itu, dapat dilihat bahwa alumni Pelatihan Cybersecurity layak diberdayakan mengisi posisi 
cybersecurity expert untuk ketahanan digital bangsa. 

 

INFRADIGITAL GELAR PELATIHAN CYBERSECURITY UNTUK SISWA SMK 

InfraDigital Foundation bekerja sama dengan Mastercard Center for Inclusive Growth melalui 
Mastercard Academy 2.0 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Pelatihan 
Cybersecurity untuk siswa/siswi serta alumni muda SMK jurusan teknologi informasi agar 
memiliki kompetensi di bidang keamanan siber. Program ini dilaksanakan sejak 2020 guna 
membantu mengatasi kesenjangan talenta digital yang sedang dialami Indonesia hingga 2030. 
Melalui program ini, InfraDigital Foundation telah mencetak 672 murid dan 31 diantaranya lulus 
sertifikasi internasional CompTIA CySA+, sertifikasi dengan tingkat kesulitan intermediate. Untuk 
itu, dapat dilihat bahwa alumni Pelatihan Cybersecurity layak diberdayakan mengisi posisi 
cybersecurity expert untuk ketahanan digital bangsa. 

Tidak berhenti di pelatihan, InfraDigital Foundation melakukan tindak lanjut berupa link and 
match dari program Pelatihan Cybersecurity dengan mengadakan acara IDF U-connect yang 
dilakukan secara daring. Dengan tema “Connecting You to The Future Tech Talents”, acara ini 
digelar dengan mengundang perusahaan yang membutuhkan talenta digital dan peserta 
Pelatihan Cybersecurity 2020 agar mendapat pekerjaan yang sesuai di bidang IT. Sehingga selain 
memitigasi kekurangan talenta digital, rangkaian program ini dapat membantu menekan angka 
pengangguran yang justru paling besar disumbangkan oleh lulusan SMK yakni 8,49% dari total 
keseluruhan. 
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Judul Ribuan Pencari Kerja Ikuti Job Fair Virtual 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Job Fair 2021 Disnaker Purworejo 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis 36 

Tanggal 2021-06-17 06:34:00 

Ukuran 122x175mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 20.130.000 

News Value Rp 100.650.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Gathot Suprapto (Kepala Dinperinaker Purworejo) Dalam job fair virtual 2021 ini dapat 
tersaji informasi lowongan pekerjaan yaitu sebanyak 3.261 lowongan pekerjaan dari 25 
perusahaan. Job fair kali ini ada 1.591 pendaftar atau pencari kerja 

positive - Pram Prasetya Achmad (Asisten Bidang Administrasi dan Kesra Setda Purworejo) Job 
Fair tetap dilaksanakan meski secara virtual, mengingat banyaknya pencari kerja maupun 
perusahaan yang memanfaatkan event ini, terbukti ada 25 perusahaan yang ikut serta. 
Sementara pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai bulan 
Mei 2021 sebanyak 2.124 orang, yang tentunya membutuhkan informasi lowongan kerja 

 

Ringkasan 

Job fair virtual tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan 
(Dinperinaker) Kabupaten Purworejo diikuti ribuan orang pendaftar. Acara pembukaan dilakukan 
pada 15 Juni 2021 di gedung Ganeca Convention Hall, dan berlangsung selama dua hari yaitu 
15 dan 16 Juni 2021. Job fair secara resmi dibuka Asisten Bidang Administrasi dan Kesra Setda 
Purworejo Pram Prasetya Achmad yang hadir mewakili Bupati Purworejo Agus Bastian. Turut 
hadir Kepala Dinperinaker Purworejo Gathot Suprapto beserta jajarannya. 

 

RIBUAN PENCARI KERJA IKUTI JOB FAIR VIRTUAL 

Job fair virtual tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan 
(Dinperinaker) Kabupaten Purworejo diikuti ribuan orang pendaftar. Acara pembukaan dilakukan 
pada 15 Juni 2021 di gedung Ganeca Convention Hall, dan berlangsung selama dua hari yaitu 
15 dan 16 Juni 2021. 

Job fair secara resmi dibuka Asisten Bidang Administrasi dan Kesra Setda Purworejo Pram 
Prasetya Achmad yang hadir mewakili Bupati Purworejo Agus Bastian. Turut hadir Kepala 
Dinperinaker Purworejo Gathot Suprapto beserta jajarannya. 
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Gathot mengemukakan, pameran bursa kerja ini digelar sebagai fungsi pelayanan penempatan 
tenaga kerja, dimana pencari kerja, dan perusahaan bertemu langsung secara online dan pada 
akhirnya terjadi penempatan tenaga kerja 

"Dalam job fair virtual 2021 ini dapat tersaji informasi lowongan pekerjaan yaitu sebanyak 3.261 
lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan. Job fair kali ini ada 1.591 pendaftar atau pencari kerja," 
paparnya. 

Karena masih dalam situasi pandemi, lanjut Gathot, pelaksanaan job fair virtual tetap mengacu 
pada protokol kesehatan. Pihaknya mengharapkan dengan adanya job fair ini, bisa menyerap 
tenaga kerja sesuai minat, dan bakat para pencari kerja. 

Sementara itu, Pram Prasetya Ahmad saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, job fair 
merupakan salah satu upaya dari Pemkab Purworejo untuk memfasilitasi dan mendekatkan para 
pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 

Ajang Kompetisi 

Di satu sisi, lanjut Pram job fair merupakan ajang kompetisi dari berbagai perusahaan untuk 
mendapat tenaga kerja yang benar-benar memenuhi kriteria. Di sisi lain, bagi para pencari kerja, 
job fair juga menjadi ajang kompetisi antarpencari kerja untuk dapat bekerja pada perusahaan 
sesuai diinginkan. 

"Job Fair tetap dilaksanakan meski secara virtual, mengingat banyaknya pencari kerja maupun 
perusahaan yang memanfaatkan event ini, terbukti ada 25 perusahaan yang ikut serta. 
Sementara pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai bulan 
Mei 2021 sebanyak 2.124 orang, yang tentunya membutuhkan informasi lowongan kerja," 
terangnya. 

Kondisi ini, sebut Pram mengisyaratkan masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan 
pekerjaan dan berkurangnya lapangan pekerjaan akibat adanya Covid-19.(fid-36) 

caption: 

MENINJAU STAN: Asisten Bidang Administrasi dan Kesra Setda Purworejo Pram Prasetya 
Achmad, dan Kepala Dinperinaker Purworejo Gathot Suprapto meninjau stan perusahaan 
mengikuti job fair di gedung Ganeca Convention Hall, kemarin.(36) 
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Judul Redam Gejolak Bupati Madiun Langsung Temui Pekerja Karyamitra 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Unjuk Rasa Pekerja PT Karyamitra Budisentosa 

Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/sosial/1081739/redam-gejolak-bupati-
madiun-langsung-temui-pekerja-karyamitra 

Jurnalis Kartika Rozakh 

Tanggal 2021-06-17 06:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Belum terbayarnya tiga periode gaji dan THR pekerja di PT Karyamitra Budisentosa di Caruban, 
menyulut mereka melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu siang (16/6/2021). Begitu mendapat 
kabar itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami langsung bergerak menuju pabrik sepatu di Desa 
Kedung Rejo, Kecamatan  PilangKenceng. 

 

REDAM GEJOLAK BUPATI MADIUN LANGSUNG TEMUI PEKERJA KARYAMITRA 

Belum terbayarnya tiga periode gaji dan THR pekerja di PT Karyamitra Budisentosa di Caruban, 
menyulut mereka melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu siang (16/6/2021). Begitu mendapat 
kabar itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami langsung bergerak menuju pabrik sepatu di Desa 
Kedung Rejo, Kecamatan PilangKenceng. 

Sesampainya di pabrik, Bupati langsung menghampiri pengunjuk rasa dan minta agar mereka 
tetap tenang dan tidak berkerumun. 

Bupati Ahmad dawami minta 5 perwakilan pekerja yang unjuk rasa, agar ikut dalam pertemuan 
tripartit (pekerja SPSI, Perusahaan dan Pemda). Selain ingin menegahi, langkah cepat dilakukan 
buapti ahmad dawami ini, agar tidak terjadi kerumunan berlama-lama dari pengunjuk rasa 
mengingat kasus covid – 19 saat ini mengalami lonjakan. 

Setelah mendengar argumentasi dari ketiganya, Bupati ahmad dawami menyesalkan sikap 
perusahaan yang dinilainya kurang bijak, lantaran memberi opsi kepada pekerja yang tidak mau 
bekerja lagi untuk mengundurkan diri. 

“Menurut saya hubungan kerja tidak bisa seperti itu, karena item gaji sudah masuk dalam biaya 
operasional. Ini masalah perut, jadi harus dicarikan jalan keluar yang terbaik,”Ujarnya. 

Ternyata perdebatan dari ketiga pihak yang ‘berseteru’ tidak menunjukan titik temu, akhirnya 
Bupati Ahmad Dawami memerintahkan untuk melakukan mediasi internal untuk mencari 
solusinya. 
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Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya keluarlah kesepakatan. Yakni, pihak perusahaan berjanji 
akan membayar gaji karyawan untuk periode 15 Mei dan cicilan kedua THR yang akan dibayar 
23 Juni. Sedangkan untuk pembayaran gaji periode 30 Mei dan 15 Juni akan diberi jawaban oleh 
perusahaan pada Senin (21/6). 

Kesepakatan ini ditandatangani oleh masing-masing pihak yang ‘berseteru’ dan kesempatan 
tersebut akan di kawal hingga tuntas oleh Bupati Ahmad Dawami, Dandim 0803 Madiun Letkol 
Edwin Charles dan Kabagops Kompol Eko Rudianto 
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Judul Ini Alasan Kenapa Istilah PRT Lebih Baik Ketimbang ART Apalagi 
Pembantu 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1473286/ini-alasan-kenapa-istilah-prt-
lebih-baik-ketimbang-art-apalagi-pembantu 

Jurnalis Egi Adyatama 

Tanggal 2021-06-17 06:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

Narasumber 

neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga 
(Jala PRT)) Itu kan memang masuk dalam hubungan kerja dengan unsur-unsur ada perintah, 
ada majikan, ada pekerjaan yang dikerjaan, dan ada pekerjanya 

negative - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 
Tangga (Jala PRT)) Kalau PRT kan memang kerja untuk mencari imbalan 

negative - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 
Tangga (Jala PRT)) Ia menyatakan bahwa Indonesia akan meratifikasi dan menggunakan 
konvensi itu sebagai acuan. Tapi hingga saat ini, RUU Perlindungan PRT ini belum juga keluar 

 

Ringkasan 

Hari pekerja rumah tangga (PRT) internasional dirayakan pada Rabu, 16 Juni 2021 di seluruh 
dunia. Salah satu diskusi yang mencuat adalah kenapa masyarakat harus menggunakan istilah 
pekerja rumah tangga ketimbang asisten rumah tangga (ART) apalagi pembantu Koordinator 
Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini 
mengatakan saat ini PRT dan ART adalah dua istilah yang paling sering digunakan. 

 

INI ALASAN KENAPA ISTILAH PRT LEBIH BAIK KETIMBANG ART APALAGI 
PEMBANTU 

Hari pekerja rumah tangga (PRT) internasional dirayakan pada Rabu, 16 Juni 2021 di seluruh 
dunia. Salah satu diskusi yang mencuat adalah kenapa masyarakat harus menggunakan istilah 
pekerja rumah tangga ketimbang asisten rumah tangga (ART) apalagi pembantu Koordinator 
Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini 
mengatakan saat ini PRT dan ART adalah dua istilah yang paling sering digunakan. Namun di 
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antara keduanya, Lita mengatakan istilah pekerja dalam pekerja rumah tangga, lebih tepat 
dipakai. 

"Itu kan memang masuk dalam hubungan kerja dengan unsur-unsur ada perintah, ada majikan, 
ada pekerjaan yang dikerjaan, dan ada pekerjanya," kata Lita kepada Tempo, Rabu, 16 Juni 
2021. 

Berbeda dengan istilah  asisten rumah tangga  yang juga secara harafiah berarti pembantu. Lita 
mengatakan istilah ini hanya menyerap dari kata  assistant  di bahasa Inggris, namun tak 
mengubah esensi bahwa artinya adalah pembantu. 

Pembantu, bisa diartikan sebagai orang yang membantu, dan bisa jadi tanpa imbalan. Berbeda 
dengan PRT yang secara orientasi adalah seorang pekerja. "Kalau PRT kan memang kerja untuk 
mencari imbalan," kata Lita. 

Lita pun mengatakan istilah PRT juga lebih diterima secara internasional, karena sesuai dengan 
Konvensi International Labour Organization (ILO) 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah 
tangga. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir di Konvensi pada 16 Juni 2011. 

"Ia menyatakan bahwa Indonesia akan meratifikasi dan menggunakan konvensi itu sebagai 
acuan. Tapi hingga saat ini,  RUU Perlindungan PRT  ini belum juga keluar," kata Lita. 
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Judul Berita Foto - Bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Bantuan Untuk PMI 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis koran sindo 

Tanggal 2021-06-17 06:17:00 

Ukuran 61x138mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 47.580.000 

News Value Rp 237.900.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - BANTUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

caption: 

(Kiri ke kanan) Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo, da n Kepa la UPT 
BP2MI Jawa Timur Happy Mei Ardeni, saat menyerahkan bantuan masker medis, handsa-nitizer, 
multivitamin, dan susu kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani karantinadi 
Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, kemarin. 
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Judul Kasus Covid-19 naik, Menaker Ida meminta perusahaan terus terapkan 
protokol kesehatan 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-covid-19-naik-menaker-ida-
meminta-perusahaan-terus-terapkan-protokol-kesehatan 

Jurnalis Yudho Winarto 

Tanggal 2021-06-17 06:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. "Terkait adanya 
lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-
perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat 
kerjanya," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Rabu (16/6). 
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KASUS COVID-19 NAIK, MENAKER IDA MEMINTA PERUSAHAAN TERUS TERAPKAN 
PROTOKOL KESEHATAN 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Rabu (16/6). 

Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ujarnya. 

Lebih jauh Menaker menyampaikan, sejak awal pandemi, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Ida menilai, aturan pencegahan itu sangat penting dan harus diterapkan secara ketat di tempat 
kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klaster baru di tempat kerja," tegasnya. 

Lebih lanjut Menaker menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan 
secara langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. 

Ia melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," pungkasnya. 
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Judul Gandeng Pemkot Malang, 100 Karyawan BPF Malang Ikuti Vaksinasi 
Covid-19 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/sosial/1081754/gandeng-pemkot-malang-
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Jurnalis Hanum Oktavia 

Tanggal 2021-06-17 06:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Andri (Pimpinan Cabang BPF Malang) Sudah menjadi tanggung jawab kami melindungi 
keselataman dan kesehatan para karyawan. Semoga langkah ini juga dapat menekan penularan 
virus corona 

positive - Andri (Pimpinan Cabang BPF Malang) Dengan demikian, peluncuran vaksinasi untuk 
para pekerja sangat penting. Bahkan mereka masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin 
Covid-19 

positive - Andri (Pimpinan Cabang BPF Malang) Kelancaran vaksinasi hari ini juga tidak terlepas 
dari peran pemerintah Kota Malang. Kami sangat terbantu dengan penyediaan fasilitas 100 obat 
vaksinasi serta memberikan kemananan sepanjang vaksinasi 

 

Ringkasan 

Sebanyak 100 karyawan PT Best Profit Futures (BPF) Malang mengikuti vaksinasi Covid-19, Rabu 
(16/6/2021). Vaksinasi yang digelar di BPF Tower ini bekerjasama dengan pemerintah Kota 
Malang bertajuk ‘BPF Malang Mendukung Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Produktif dengan 
Vaksinasi Covid-19’. Digelar sejak pagi, vaksinasi berlancar aman. Karyawan, panitia, dan tenaga 
kesehatan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Mereka senantiasa memakai masker, jaga 
jarak dan selalu mencuci tangan. BPF Malang juga menyiapkan alat kesehatan berupa tensi 
darah, jarum suntik, temperatur suhu, kelengkapan peralatan dan tenaga medis. Perusahaan 
pialang ini pun menyiapkan mobil ambulans dan rumah sakit rujukan bila terdapat kejadian 
ikutan pasca imunisasi (KIPI). 
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GANDENG PEMKOT MALANG, 100 KARYAWAN BPF MALANG IKUTI VAKSINASI 
COVID-19 

Sebanyak 100 karyawan PT Best Profit Futures (BPF) Malang mengikuti vaksinasi Covid-19, Rabu 
(16/6/2021). Vaksinasi yang digelar di BPF Tower ini bekerjasama dengan pemerintah Kota 
Malang bertajuk ‘BPF Malang Mendukung Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Produktif dengan 
Vaksinasi Covid-19’. 

Digelar sejak pagi, vaksinasi berlancar aman. Karyawan, panitia, dan tenaga kesehatan 
mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Mereka senantiasa memakai masker, jaga jarak dan 
selalu mencuci tangan. BPF Malang juga menyiapkan alat kesehatan berupa tensi darah, jarum 
suntik, temperatur suhu, kelengkapan peralatan dan tenaga medis. Perusahaan pialang ini pun 
menyiapkan mobil ambulans dan rumah sakit rujukan bila terdapat kejadian ikutan pasca 
imunisasi (KIPI). 

Pimpinan Cabang BPF Malang, Andri mengatakan, vaksinasi ini merupakan upaya perusahaan 
melindungi karyawan dari terinfeksi virus Corona. “Sudah menjadi tanggung jawab kami 
melindungi keselataman dan kesehatan para karyawan. Semoga langkah ini juga dapat menekan 
penularan virus corona,” tegasnya. 

Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020, sektor ekonomi 
sangat merasakan dampaknya. “Dengan demikian, peluncuran vaksinasi untuk para pekerja 
sangat penting. Bahkan mereka masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin Covid-19,” 
tuturnya. 

Pihaknya pun berterimakasih kepada pemerintah Kota Malang karena telah mendukung 
pelaksanaan vaksinasi. “Kelancaran vaksinasi hari ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah 
Kota Malang. Kami sangat terbantu dengan penyediaan fasilitas 100 obat vaksinasi serta 
memberikan kemananan sepanjang vaksinasi,” tandas Andri. 

 

 

 



 

28 

 

Judul Kemenlu Repatriasi 172 ABK WNI di Fiji 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pemulangan ABK 

Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1081700/kemenlu-repatriasi-172-
abk-wni-di-fiji 

Jurnalis iman 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Kemlu RI (N/A) Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji 
memberikan izin turun kapal (sign off) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, 
KBRI Suva juga memberikan bantuan logistik kepada para ABK WNI 

positive - Kemlu RI (N/A) Selama masa pandemi COVID-19, pemulangan ABK/pekerja migran 
Indonesia dari luar negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan 
ketat yang diterapkan berbagai negara 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri RI, bersama dengan Kedutaan Besar RI di Suva telah berhasil 
memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang 
sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI 
yang diterima di Jakarta, Rabu, dikatakan bahwa tertahannya para ABK WNI tersebut diakibatkan 
oleh kebijakan penutupan perbatasan dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh 
Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. Sebagian besar dari para ABK tersebut telah berada 
di laut selama lebih dari dua tahun. 

 

KEMENLU REPATRIASI 172 ABK WNI DI FIJI 

Kementerian Luar Negeri RI, bersama dengan Kedutaan Besar RI di Suva telah berhasil 
memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang 
sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. 

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu, dikatakan 
bahwa tertahannya para ABK WNI tersebut diakibatkan oleh kebijakan penutupan perbatasan 
dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. 
Sebagian besar dari para ABK tersebut telah berada di laut selama lebih dari dua tahun. 
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“Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal 
(sign off) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan 
bantuan logistik kepada para ABK WNI,” demikian Kemlu RI seperti dikutip dari Antara. 

Usai berhasil di repatriasi, para ABK WNI pun akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 
Rabu, 16 Juni malam, dengan menggunakan penerbangan charter maskapai Garuda Indonesia. 

Dalam repatriasi tersebut, turut dipulangkan pula dua jenazah ABK WNI yang meninggal dunia 
di atas kapal. Berdasarkan hasil otopsi, kedua jenazah tersebut meninggal karena sakit non-
COVID-19 sehingga diizinkan untuk dipulangkan ke Tanah Air. 

“Selama masa pandemi COVID-19, pemulangan ABK/pekerja migran Indonesia dari luar negeri 
mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan 
berbagai negara,” tambah Kemlu RI. 

Adapun keberhasilan upaya repatriasi ABK WNI ini merupakan hasil kerja sama bilateral antara 
Indonesia dan Fiji, serta koordinasi yang disebut berjalan baik antara Kementerian/Lembaga 
terkait di dalam negeri, khususnya untuk memfasilitasi ketibaan para ABK WNI dan meminta 
pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan para ABK. (foto: Antara) 
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Judul Kemenlu RI Repatriasi 172 ABK WNI yang Tertahan di Fiji 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Pemulangan ABK 
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Kemenlu RI (N/A) Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji 
memberikan izin turun kapal (sign off) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, 
KBRI Suva juga memberikan bantuan logistik kepada para ABK WNI 

positive - Kemenlu RI (N/A) Selama masa pandemi Covid-19, pemulangan ABK/pekerja migran 
Indonesia dari luar negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan 
ketat yang diterapkan berbagai negara 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), bersama dengan Kedutaan Besar 
(Kedubes) RI di Suva berhasil memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga 
negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. Dalam pernyataan 
tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu (16/6), dikatakan bahwa tertahannya para 
ABK WNI tersebut diakibatkan oleh kebijakan penutupan perbatasan dan penerbangan 
internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. Sebagian besar 
dari para ABK tersebut telah berada di laut selama lebih dari dua tahun. 

 

KEMENLU RI REPATRIASI 172 ABK WNI YANG TERTAHAN DI FIJI 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), bersama dengan Kedutaan Besar 
(Kedubes) RI di Suva berhasil memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga 
negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. 

Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu (16/6), dikatakan bahwa 
tertahannya para ABK WNI tersebut diakibatkan oleh kebijakan penutupan perbatasan dan 
penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. 
Sebagian besar dari para ABK tersebut telah berada di laut selama lebih dari dua tahun. 
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“Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal 
(sign off) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan 
bantuan logistik kepada para ABK WNI,” bunyi pernyataan Kemenlu RI. 

Usai berhasil di repatriasi, para ABK WNI pun akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 
Rabu, 16 Juni malam, dengan menggunakan penerbangan charter maskapai Garuda Indonesia. 

Dalam repatriasi tersebut, turut dipulangkan pula dua jenazah ABK WNI yang meninggal dunia 
di atas kapal. Berdasarkan hasil otopsi, kedua jenazah tersebut meninggal karena sakit non-
Covid-19 sehingga diizinkan untuk dipulangkan ke Tanah Air. 

“Selama masa pandemi Covid-19, pemulangan ABK/pekerja migran Indonesia dari luar negeri 
mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan 
berbagai negara,” tambah Kemenlu RI. 

Adapun keberhasilan upaya repatriasi ABK WNI ini merupakan hasil kerja sama bilateral antara 
Indonesia dan Fiji, serta koordinasi yang disebut berjalan baik antara Kementerian/Lembaga 
terkait di dalam negeri, khususnya untuk memfasilitasi ketibaan para ABK WNI dan meminta 
pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan para ABK. 
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Judul TKA Bisa Ikut Vaksin Gotong Royong 
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Ringkasan 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa tenaga kerja asing (TKA) bisa 
mengikuti vaksinasi covid-19 gotong royong. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani 
menuturkan program tersebut terbuka bagi semua perusahaan baik perusahaan dalam negeri 
atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perusahaan asing atau Penanaman Modal Asing 
(PMA), hingga UMKM. 

 

TKA BISA IKUT VAKSIN GOTONG ROYONG 

Kamar Dagang dan Industri (  Kadin  ) Indonesia memastikan bahwa tenaga kerja asing (TKA) 
bisa mengikuti  vaksinasi covid-19  gotong royong. 

Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menuturkan program tersebut terbuka bagi semua 
perusahaan baik perusahaan dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 
perusahaan asing atau Penanaman Modal Asing (PMA), hingga UMKM. 

"Jadi, perusahaan asing bisa juga mendaftar untuk vaksin gotong royong, itu aturannya sudah 
ada dari pemerintah boleh silahkan mendaftar. Kalau perusahaan punya karyawan WNA dengan 
KITAs (Kartu Izin Tinggal Terbatas), mereka bisa daftar vaksin gotong royong," ujarnya dalam 
dialog Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (16/6). 

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan ada sejumlah kendala yang menghambat percepatan 
pelaksanaan vaksin gotong royong, yakni dari sisi pendaftaran peserta dan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (fasyankes). 

Dari sisi pendaftaran peserta, ia menuturkan perusahaan harus memberikan data pekerja secara 
detail sesuai dengan ketentuan. Tujuannya, untuk verifikasi data sehingga tidak tumpang tindih 
dengan penerima vaksin program pemerintah. 
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Namun, dalam praktiknya ada sejumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawan mereka baik 
pada program vaksinasi gotong royong maupun program pemerintah. Hal ini, kata dia, justru 
memperlambat proses verifikasi. 

Oleh sebab itu, ia mengimbau perusahaan untuk memilah dengan jelas karyawan yang mengikuti 
vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong guna mempercepat proses verifikasi. 

"Ini yang kadang-kadang makan waktu untuk verifikasi, karena kalau sudah didaftarkan program 
pemerintah tidak bisa didaftarkan di gotong royong. 

Sementara itu, kendala juga terjadi pada sisi fasyankes. Ia menuturkan fasyankes yang bisa 
melakukan program vaksinasi gotong royong terlebih dulu harus lolos uji verifikasi dari Dinas 
Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero). Proses verifikasi fasyankes ini juga membutuhkan waktu. 

"Jadi, fasyankes yang bisa melakukan vaksinasi harus diverifikasi dulu oleh Bio Farma dan Dinas 
Kesehatan apakah penuhi syarat, kalau tidak, dia tidak bisa melakukan vaksinasi," ujarnya. 

Oleh sebab itu, guna mempercepat prosesnya nanti Bio Farma dan Dinas Kesehatan akan 
memberikan daftar fasyankes yang lolos verifikasi kepada perusahaan. Dengan demikian, 
perusahaan hanya bisa memilih fasyankes yang sudah lolos verifikasi. 

"Ini mungkin yang satu mau cepat, tapi dari segi fasyankes harus siap karena ada beberapa hal 
yang harus dilalui untuk verifikasinya, ini yang mungkin kadang makan waktu," ujarnya. 
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Judul Pengajian hingga Pesta Pernikahan di Zona Merah Distop Sementara 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis FAL 

Tanggal 2021-06-17 05:35:00 

Ukuran 331x251mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 244.940.000 

News Value Rp 2.449.400.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah 
yang dinyatakan aman dari penularan Covid-19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan 
setempat 

negative - Benyamin Davnie (Wali Kota Tangerang Selatan) Tetapi, dengan kondisi seperti 
sekarang ini, belum diizinkan pembelajaran tatap muka 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman persebaran Covid-19 di lingkungan kerja 

 

Ringkasan 

Pembatasan kegiatan keagamaan diberlakukan menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di 
sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa. Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah meminta perusahaan waspada atas risiko munculnya klaster ketenagakerjaan. Da 
mengimbau agar penerapan prokes di tempat kerja dilakukan secara ketat. "Hal ini harus 
dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman persebaran Covid-19 di lingkungan 
kerja," tegasnya kemarin. Ida mengungkapkan, kedisiplinan mematuhi prokes juga merupakan 
bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha Termasuk aturan soal pencegahan 
di perusahaan dan perkantoran dalam melakukan penanggulangan Covid-19. 

 

PENGAJIAN HINGGA PESTA PERNIKAHAN DI ZONA MERAH DISTOP SEMENTARA 

PEMBATASAN kegiatan keagamaan diberlakukan menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di 
sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan 
Surat Edaran 13/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah 
kemarin (16/6). Di dalam surat edaran itu diatur, kegiatan keagamaan di daerah zona merah 
ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari potensi penularan Covid-19. Status aman 
tersebut dinyatakan pemerintah daerah setempat. 
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Selain itu, kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan di rumah ibadah dan lingkungan 
sekitarnya juga ditiadakan dahulu selama masih berstatus zona merah dan oranye. Kegiatan 
sosial keagamaan dan kemasyarakatan tersebut meliputi pengajian umum, pertemuan, pesta 
pernikahan, dan kegiatan sejenisnya yangmeng-gunakan tempat ibadah atau fasilitas di 
sekitarnya. 

"Kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penularan Covid-
19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat," tuturnya. Pelaksanaannya tetap 
memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Teknis penerapan prokes di rumah 
ibadah bisa merujuk Surat Edaran 1/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 
di Rumah Ibadah. 

Yaqut juga memerintah jajaran Kemenag sampai level daerah untuk melakukan pemantauan 
dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, khususnya satgas Covid-19 setempat. 
Termasuk koordinasi dengan para pegawai di kantor urusan agama (KUA), penyuluh agama, 
pimpinan ormas keagamaan, dan pengelola rumah ibadah di lokasi masing-masing. 

Di sejumlah daerah sudah ada kejadian klaster penularan Covid-19 dari kegiatan keagamaan di 
rumah ibadah. Di antaranya klaster masjid di Kabupaten Karanganyar yang berujung 94 orang 
positif Co-vid-19. Kemudian, pengelola Masjid Agung Kauman Kebumen memutuskan untuk 
menutup masjid karena ada peningkatan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Masjid agung 
ditutup mulai 14 hingga 28 Juni. 

Sementara itu, lonjakan angka Covid-19 di sejumlah daerah membuat rencana pemerintah 
membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas awal Juli nanti sulit terlaksana. Sejumlah 
daerah sudah memastikan menunda rencana pembukaan sekolah. 

Di Tangerang Selatan (Tang-sel), misalnya, Wali Kota Benyamin Davnie menyampaikan, 
sedianya PTM terbatas dengan protokol ketat di wilayah Kota Tangsel dibuka kembali pekan 
kedua Juli. "Tetapi, dengan kondisi seperti sekarang ini, belum diizinkan pembelajaran tatap 
muka," katanya di sela-sela penyerahan hibah Rumah Komposit Tahan Gempa(RKTG)inovasi 
Badan Pengkajiandan Penerapan Teknologi (BPPT) kemarin 

Kapan Pemkot Tangsel membuka PTM terbatas? Benyamin mengatakan, hal itu harus melihat 
kondisi terkini penularan Covid-19. Dia menerangkan, di tengah peningkatan kasus Covid-19 
saatini, tingkat keterisian ruang isolasi di Kota Tangsel mencapai 68 persen. Kemudian, tingkat 
keterisian ruang ICU sudah 71 persen. Kondisi itu meningkat tajam dibandingkan sebulan lalu 
yang berkisar 30-31 persen. 

Sepanjang Mei 2021, kata Benyamin, kasus meninggal karena Covid-19 di Kota Tangsel ada 35 
orang. Sedangkan pada kurun waktu 1-15 Juni sudah ada 47 orang meninggal karena virus 
korona. "Baru setengah bulan sudah melampaui jumlah meninggal bulan lalu. Mau jadi apa ini!" 
tandasnya. 

Benyamin menyatakan, klaster asisten rumah tangga cukup tinggi di Tangsel. Klaster itu bisa 
dipicu aktivitas para asisten rumah tangga di luar rumah. Misalnya ketika mereka berada di pasar 
untuk belanja dan kegiatan luar rumah lainnya. Dia juga menyampaikan, di lingkungan RT yang 
zona merah dan oranye tidak diperbolehkan ada resepsi pernikahan. 

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan waspada atas 
risiko munculnya klaster ketenagakerjaan. Da mengimbau agar penerapan prokes di tempat 
kerja dilakukan secara ketat. "Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari 
ancaman persebaran Covid-19 di lingkungan kerja," tegasnya kemarin. 
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Ida mengungkapkan, kedisiplinan mematuhi prokes juga merupakan bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha Termasuk aturan soal pencegahan di perusahaan dan 
perkantoran dalam melakukan penanggulangan Covid-19. (wan/mia/c9/fal) 
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Judul Kena PHK dan Pariwisata Sepi, Harapan Satu-satunya Bansos Tunai 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/06/16/320/2426298/kena-
phk-dan-pariwisata-sepi-harapan-satu-satunya-bansos-tunai 

Jurnalis Shelma Rachmahyanti 

Tanggal 2021-06-17 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 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah segera mencairkan bansos tunai Rp300.000 pada bulan ini. Bansos tunai akan cair 
dirapel dua bulan Mei dan Juni 2021, sehingga masyarakat dapat Rp600.000. Bansos ini menjadi 
harapan masyarakat. Karena masih banyak golongan masyarakat yang menjadi sangat sulit 
akibat pandemi covid-19. Larangan untuk mobilisasi membuat beberapa sektor ekonomi lumpuh 
dan PHK di mana-mana. 

 

KENA PHK DAN PARIWISATA SEPI, HARAPAN SATU-SATUNYA BANSOS TUNAI 

Pemerintah segera mencairkan bansos tunai Rp300.000 pada bulan ini. Bansos tunai akan cair 
dirapel dua bulan Mei dan Juni 2021, sehingga masyarakat dapat Rp600.000 

Bansos ini menjadi harapan masyarakat. Karena masih banyak golongan masyarakat yang 
menjadi sangat sulit akibat pandemi covid-19. Larangan untuk mobilisasi membuat beberapa 
sektor ekonomi lumpuh dan PHK di mana-mana. 

Kesulitan hidup ini seperti yang dialami Ketut. Ibu beranak tiga yang tinggal di Jalan Kapten 
Japa, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Bali. Biasanya Ketut mengandalkan 
suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

Namun sejak pandemi melumpuhkan sektor pariwisata, dampaknya langsung dirasakan keluarga 
Ketut. Suaminya sudah satu setengah tahun tidak bekerja kembali karena kena pemutusan 
hubungan kerja (PHK). 
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Judul Indonesia Terpilih Jadi Anggota Reguler Governing Body ILO 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend International Labour Conference (ILC) ke-109 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis I-1 

Tanggal 2021-06-17 04:51:00 

Ukuran 100x99mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109 yang diadakan secara daring pada Senin (14/6). Pada pemilihan tersebut, Indonesia 
memperoleh 210 dukungan dari 230 total voting, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik 
bersama Arab Saudi, Australia dan Pakistan. Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai 
anggota deputi GB-ILO untuk periode 2014-2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal 
ini mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota ILO kepada Indonesia untuk 
mengemban kembali amanat dalam pengambilan keputusan di ILO. 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO 

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109 yang diadakan secara daring pada Senin (14/6). Pada pemilihan tersebut, Indonesia 
memperoleh 210 dukungan dari 230 total voting, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik 
bersama Arab Saudi, Australia dan Pakistan. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai anggota deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO yang terdiri dari 56 negara dan memegang 
peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, program-pro-gram, serta pemilihan 
Dirjen ILO. Sebagai anggota reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam 
berbagai pembahasan tata kelola ILO.  1-1 

 

  



 

39 

 

 

 

  



 

40 

 

Judul Menaker dan Gapki Bahas Hubungan Industrial Sawit 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sawit 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis tl 

Tanggal 2021-06-17 04:42:00 

Ukuran 185x124mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 42.735.000 

News Value Rp 213.675.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

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

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit 
dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit. Banyaknya pekerja yang ada dalam industri sawit 
perlu mendapat perhatian dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) agar 
hubungan industrial terjaga dengan baik. 

 

MENAKER DAN GAPKI BAHAS HUBUNGAN INDUSTRIAL SAWIT 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit 
dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring 
meningkatnya produksi di sektor industri sawit.  

Banyaknya pekerja yang ada dalam industri sawit perlu mendapat perhatian dari Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) agar hubungan industrial terjaga dengan baik. 
"Industri kelapa sawit ini bersifat padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," kata 
Menaker Ida. 

Merujuk data Kementerian Pertanian (Kementan), pada 2019, jumlah petani yang terlibat di 
industri sawit 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan sawit 
4.425.647 pekerja.  
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Jumlah tersebut terdiri atas 4 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.  

"Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," jelas Ida dalam keterangannya, 
kemarin. 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan 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 berupaya 
memperbaiki dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan sawit. Perbaikan itu 
melalui kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan 
beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dalam perkebunan 
sawit melalui berbagai kegiatan. 

Kerja sama semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI Oaringan Serikat Pekerja dan Serikat 
Buruh Sawit Indonesia) sehingga upaya -upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam 
memperjuangkan sawit Indonesia. Gapki juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan, (ti)  



 

42 

 

 



 

43 

 

Judul Upah Buruh Tani Naik 0,14% 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Aturan Upah Buruh 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis tl 

Tanggal 2021-06-17 04:42:00 

Ukuran 72x198mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 23.760.000 

News Value Rp 71.280.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata upah nominal buruh tani nasional pada Mei 2021 
naik sebesar 0,14% dibanding upah buruh tani April 2021, yaitu dari Rp 56.629 menjadi Rp 
56.710 per hari. Sementara itu, upah riil turun sebesar 0,07% dibanding April 2021, yaitu dari 
Rp 52.469 menjadi Rp 52.431 per hari. Upah riil buruh/ pekerja menggambarkan daya beli dari 
pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. 

 

UPAH BURUH TANI NAIK 0,14% 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata upah nominal buruh tani nasional pada Mei 2021 
naik sebesar 0,14% dibanding upah buruh tani April 2021, yaitu dari Rp 56.629 menjadi Rp 
56.710 per hari. Sementara itu, upah riil turun sebesar 0,07% dibanding April 2021, yaitu dari 
Rp 52.469 menjadi Rp 52.431 per hari. Upah riil buruh/ pekerja menggambarkan daya beli dari 
pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. 

Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas 
jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah riil buruh tani adalah perbandingan antara 
upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan dan upah riil buruh 
bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen 
perkotaan. Upah nominal harian buruh tani nasional Mei 2021 naik 0,14%, tapi karena terjadi 
kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di perdesaan 0,22% maka secara riil upah buruh tani 
turun 0,07%. 

Dalam publikasi BPS juga disebutkan, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan 
mandor) pada Mei 2021 naik 0,04% dibanding April 2021, yaitu dari Rp 90.989 menjadi Rp 
91.025 per hari. Sementara upah riil mengalami penurunan 0,28%.  

Rata-rata nominal upah buruh bangunan (tukang bukan mandor) Mei 2021 dibanding April 2021 
mengalami kenaikan 0,04%, yaitu dari Rp 90.989 menjadi Rp 91.025. Sementara upah riil Mei 
2021 dibanding April 2021 turun sebesar 0,28%, yaitu dari Rp 85.605 menjadi Rp 85.365 per 
hari. 
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Sedangkan rata-rata nominal upah buruh potong rambut wanita Mei 2021 dibanding April 2021 
mengalami kenaikan sebesar 0,34%, yaitu dari Rp 29.027 menjadi Rp 29.126. Sementara upah 
riil Mei 2021 dibanding April 2021 naik sebesar 0,02%, yaitu dari Rp 27.310 menjadi Rp 27.315. 
Rata-rata nominal upah asisten rumah tangga Mei 2021 dibanding April 2021 mengalami 
kenaikan 0,15%, yaitu dari Rp 423.529 menjadi Rp 424.164. Sementara upah riil Mei 2021 
dibanding April 2021 turun 0,17%, yaitu dari Rp 398.469 menjadi Rp 397.792 per bulan, (ti) 
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Judul Sepatu Bata Memperkuat Segmen Penjualan Digital 

Nama Media Kontan 

Newstrend PHK Karyawan BATA 

Halaman/URL Pg13 

Jurnalis Amalia Nur Fitri 

Tanggal 2021-06-17 04:22:00 

Ukuran 221x282mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 46.962.500 

News Value Rp 140.887.500 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Target pendapatan kami tahun ini 
bisa mencapai dobel digit dari tahun 2020. Kami pikir target tersebut sangat realistis dengan 
kondisi dan rencana kerja yang kami canangkan 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Tidak ada penutupan toko secara 
sengaja atau besar-besaran. Kami menutup toko yang dianggap tidak profilable, sebab 
kunjungan menurun akibat pan-demi Covid-19 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Kami tidak PHK besar-besaran 

positive - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Di masa Lebaran lalu, kami berhasil 
meryual sepatu dengan cukup baik. Kami optimistis di semester kedua bisa berlanjut. Kami 
berharap, tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu 

 

Ringkasan 

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) memproyeksikan penjualan tumbuh dobel digit pada tahun ini Amalia 
Nur Fitri. PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mengincar pertumbuhan penjualan dobel digit pada tahun 
ini. Tahun lalu, BATA meraih penjualan Rp 459,58 miliar, menyusut 50,65% dibandingkan 
realisasi peryualan tahun 2019. Dengan menutup sementara gerai itu pun, BATA terpaksa 
merampingkan beban dengan pengurangan karyawan. BATA tidak memperpanjang kontrak dan 
jika terpaksa PHK, hal itu dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. "Kami tidak PHK besar-
besaran," ujar Hatta. 

 

SEPATU BATA MEMPERKUAT SEGMEN PENJUALAN DIGITAL 

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) memproyeksikan penjualan tumbuh dobel digit pada tahun ini Amalia 
Nur Fitri. PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mengincar pertumbuhan penjualan dobel digit pada tahun 
ini. Tahun lalu, BATA meraih penjualan Rp 459,58 miliar, menyusut 50,65% dibandingkan 
realisasi peryualan tahun 2019. 
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Direktur BATA, Hatta Tutuko menjelaskan, pihaknya optimistis tahun ini bisa meraih pendapatan 
jauh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalah upaya BATA memperkuat lini bisnis 
digital. 

"Target pendapatan kami tahun ini bisa mencapai dobel digit dari tahun 2020. Kami pikir target 
tersebut sangat realistis dengan kondisi dan rencana kerja yang kami canangkan," jelas dia 
dalam paparan publik secara virtual, Rabu (16/6). 

Dengan memperkuat lini bisnis digital, BATA menyediakan layanan ChatShop, be-kerjasama 
dengan beberapa key opinion leader (KOL) di berbagai media sosial, hingga menawarkan 
berbagai promosi melalui media sosial dengan menjadi anggota Bata Club Member. Dengan 
strategi ini, BATA berharap anggota Bata Club bisa bertambah 240%. 

Bisnis digilai memang menjadi satu-satunya lini usaha BATA yang mencatatkan pertumbuhan. 
Pada 2020, perjualan digital BATA tumbuh 92,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 23,58 miliar. 
Lantaran menggenjot lini bisnis digital, BATA tidak fokus membuka gerai baru pada tahun ini. 
Per Mei 2021, BATA memiliki sekitar 460 gerai. 

Menutup gerai 

Sejauh ini, manajemen BATA telah menutup sementara 50 gerai yang dinilai tidak 
menguntungkan. "Tidak ada penutupan toko secara sengaja atau besar-besaran. Kami menutup 
toko yang dianggap tidak profilable, sebab kunjungan menurun akibat pan-demi Covid-19," kata 
Hatta. 

Dengan menutup sementara gerai itu pim, BATA terpaksa merampingkan beban dengan 
pengurangan karyawan. BATA tidak memperpanjang kontrak dan jika terpaksa PHK, hal itu 
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. "Kami tidak PHK besar-besaran," ujar Hatta. 

Tak hanya melalui lini bisnis digital, man<yemen Sepatu Bata pun optimistis bisa mencapai target 
kinerja tahun ini karena melihat adanya peningkatan penjualan di masa Lebaran lalu. 

Meskipun tidak menyebutkan secara detail hasil penjualan, Hatta memberikan gambaran BATA 
berhasil mencetak penjualan yang baik di masa Lebaran 2021 dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu. 

"Di masa Lebaran lalu, kami berhasil meryual sepatu dengan cukup baik. Kami optimistis di 
semester kedua bisa berlanjut. Kami berharap, tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu," iyar 
Hatta. 

Sepanjang tahun lalu, BATA menderita kerugian sebesar Rp 177,76 miliar. Padahal di tahun 
2019, Sepatu Bata masih mencatatkan laba bersih senilai Rp 23,44 miliar. 

Memburuknya kinerja botlom line tak lepas dari penurunan penjualan akibat pagebluk korona. 
Di sepanjang tahun lalu, BATA membukukan penjualan Rp 459,58 miliar atau turun 50,65% 
dibandingkan penjualan tahun 2019 sebesar Rp 931,27 miliar. 

Penjualan BATA pada tahun lalu meliputi penjualan eceran senilai Rp 428,76 miliar, industri Rp 
4,33 miliar, penualan online senilai Rp 23,58 miliar serta penjualan ekspor senilai Rp 2,91 miliar. 
Tahun lalu, Sepatu Bata mencatatkan total aset senilai Rp 775,32 miliar, turun 10,18% 
dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp 863,15 miliar. 

Manajemen BATA membukukan total kewajiban senilai Rp 297,38 miliar pada tahun lalu. Jumlah 
tersebut meningkat 41,68% dibandingkan kewajiban tahun 2019 senilai Rp 209,90 miliar. 
Adapun ekuitasnya menyusut 26,84% (yoy) menjadi Rp 477,94 miliar pada akhir tahun lalu. 
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Judul BPJamsostek & Disnakertrans Riau Periksa 166 Perusahaan 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Pemeriksaan Terpadu BPJamsostek & Disnakertrans Riau 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Arif Gunawan 

Tanggal 2021-06-17 04:04:00 

Ukuran 104x296mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 91.000.000 

News Value Rp 273.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Pepen S. Almas (Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbarriau) Perusahaan yang 
akan diperiksa ini sudah dibagi ke dalam tiga kategori yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar , 
Perusahaan Daftar Sebagian , dan Perusahaan Menunggak Iuran 

positive - Pepen S. Almas (Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbarriau) Beberapa strategi 
kami yang akan dijalankan misalnya bagi PWBD yaitu melakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan baru yang berinvestasi di Riau, untuk PDS akan kami sasar pada perusahaan yang 
mulai pulih akibat Covid-19, sedangkan PMI akan kami utamakan pada perusahaan yang tidak 
terdampak pandemi 

negative - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Misalnya saat ini ada satu perusahaan yang sudah 
kami lakukan pemeriksaan oleh pengawas disnaker, lalu saat ini ada yang sudah ditetapkan 
sebagai tersangka karena menunggak iuran 

positive - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Sampai Juni 2021 kami sudah membayarkan klaim 
total Rp514,56 miliar untuk empat program jaminan di BPJamsostek 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Sumbarriau menargetkan dapat memeriksa 166 
perusahaan dalam program pemeriksaan terpadu bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Provinsi Riau untuk memaksimalkan penerimaan iuran peserta. Deputi Direktur 
BPJamsostek Wilayah Sumbarriau Pepen S. Almas mengatakan dari program itu ditargetkan 
mendapatkan pemulihan iuran senilai Rp23,34 miliar pada tahun ini. 

 

BPJAMSOSTEK & DISNAKERTRANS RIAU PERIKSA 166 PERUSAHAAN 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Sumbarriau menargetkan dapat memeriksa 166 
perusahaan dalam program pemeriksaan terpadu bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Provinsi Riau untuk memaksimalkan penerimaan iuran peserta. 
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Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbarriau Pepen S. Almas mengatakan dari program itu 
ditargetkan mendapatkan pemulihan iuran senilai Rp23,34 miliar pada tahun ini. 

“Perusahaan yang akan diperiksa ini sudah dibagi ke dalam tiga kategori yaitu Perusahaan Wajib 
Belum Daftar , Perusahaan Daftar Sebagian , dan Perusahaan Menunggak Iuran ,” ujarnya, Rabu 
(16/6). 

Dia memaparkan jumlah PWBD yaitu sebanyak 44 perusahaan dengan potensi iuran senilai 
Rp227,55 juta dan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.180 orang. Kemudian jumlah PDS sebanyak 
25 perusahaan, 1.099 orang tenaga kerja dengan potensi iuran mencapai Rp220,06 juta. 
Sementara itu untuk jumlah PMI atau yang menunggak iuran, tahun ini direncanakan 
pemeriksaan terhadap 97 perusahaan, dengan potensi iuran mencapai Rp22,89 miliar. 

“Beberapa strategi kami yang akan dijalankan misalnya bagi PWBD yaitu melakukan pemeriksaan 
terhadap perusahaan baru yang berinvestasi di Riau, untuk PDS akan kami sasar pada 
perusahaan yang mulai pulih akibat Covid-19, sedangkan PMI akan kami utamakan pada 
perusahaan yang tidak terdampak pandemi,” ujarnya. 

Kepala Disnakertrans Riau Jonli menyebutkan untuk penegakan hukum terhadap perusahaan 
penunggak iuran ini dilaksanakan secara bertahap. 

“Misalnya saat ini ada satu perusahaan yang sudah kami lakukan pemeriksaan oleh pengawas 
disnaker, lalu saat ini ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menunggak iuran,” 
ujarnya. 

Jonli mengakui dengan langkah tersebut, memberikan dampak efektif terhadap kedisiplinan 
perusahaan yang ada di wilayah tersebut, dalam membayarkan kewajibannya untuk melindungi 
para pekerja dengan program dari BPJamsostek 

Adapun sampai Juni 2021, BPJamsostek sudah membayarkan klaim senilai Rp514,56 miliar. 
Pepen menjelaskan nominal klaim tersebut didominasi pembayaran program Jaminan Hari Tua 
(JHT). 

“Sampai Juni 2021 kami sudah membayarkan klaim total Rp514,56 miliar untuk empat program 
jaminan di BPJamsostek,” ujarnya. 

Dia merincikan pembayaran klaim JHT nilainya paling besar yaitu Rp435,18 miliar. Disusul klaim 
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp40,42 miliar. Kemudian Jaminan Kematian 
senilai Rp28,25 miliar, sedangkan pembayaran Jaminan Pensiun mencapai Rp10,70 miliar. 

Untuk pembayaran klaim sepanjang 2020 di Provinsi Riau, BPJamsostek sudah membayarkan 
senilai Rp1,07 triliun. Untuk jumlah kasus yang dibayarkan, sampai Juni 2021 terdapat 29.292 
klaim kasus JHT, 3.528 kasus JKK, 623 kasus JKM, serta 1.404 kasus JP. 

Sedangkan jumlah kasus sepanjang 2020 yaitu 67.323 kasus JHT, 13.568 kasus JKK, 1.085 kasus 
JKM, dan 2.973 kasus JP. 

Saat ini sesuai UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja pasal 82, kami memiliki program jaminan 
baru yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan regulasi tersebut, kini ada lima 
program jaminan yang dijalankan oleh BPJamsostek. (Arif Gunawan) 
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Judul Pansus Setujui Urusan Perindustrian Gabung Disnaker 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis Jun 

Tanggal 2021-06-17 04:01:00 

Ukuran 96x316mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 106.560.000 

News Value Rp 532.800.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pansus raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PSPD) menyetujui 
rencana pemkot memasukkan urusan perindustrian ke dinas ketenagakerjaan (disnaker). 
Sebelumnya, urusan tersebut masuk di dinas perdagangan. Pansus beranggapan dalam sektor 
industri apa pun, selalu ditemukan masalah antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Ketua 
Pansus PSPD Herlina Harsono Njoto mengatakan, urusan bidang perindustrian dan 
ketenagakerjaan saling berkaitan. 

 

PANSUS SETUJUI URUSAN PERINDUSTRIAN GABUNG DISNAKER 

Pansus raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PSPD) menyetujui 
rencana pemkot memasukkan urusan perindustrian ke dinas ketenagakerjaan (disnaker). 
Sebelumnya, urusan tersebut masuk di dinas perdagangan. Pansus beranggapan dalam sektor 
industri apa pun, selalu ditemukan masalah antara pihak pekerja dan pemberi kerja. 

Ketua Pansus PSPD Herlina Harsono Njoto mengatakan, urusan bidang perindustrian dan 
ketenagakerjaan saling berkaitan. Penyelesaian masalah pekerja di dunia industri itu tidak jarang 
melibatkan dinas terkait. Selain sengketahubungan industri, dinas yang merupakan perwakilan 
pemerintahjuga harus bisa memberikan solusi atas masalah ketenagakerjaan. 

"Nah, di situ pentingnya peran urusan perindustrian. Karena salah satunya membantu 
menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja," ujarnya Selain itu, fungsi 
pengawasan ketenagakerjaanyang sebelumnya ada di disnakerkotajuga bisa berjalan lagi.  

Meskipun bersifat koordinatif saja. Sebab, saat ini urusan pengawasan ketenagakerjaan berada 
di provinsi. Wakil Ketua Pansus Khusnul Khotimah menambahkan, penggabungan urusan 
perindustrian ke dalam ketenagakerjaan merupakan salah satu cara yang tepat.  

Dia berkeyakinan kelak bisa dibuat program berkelanjutan dari dunia industri untuk 
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.  
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"Ini sudah pas. Jadi, kita setuju jika memang urusan perindustrian digabung ke dalam disnaker" 
jelas politikus PDI Perjuangan itu. 

Menurut Khusnul, yang tidak kalah penting adalah sinergisitas antara dunia pendidikan dan 
industri untuk menekan angka pengangguran terbuka. Di Surabaya, program tersebut belum 
berjalan efektif "Program itu sejatinya untuk mempersiapkan lulusan yang tidak melanj utkan ke 
perguruan tinggi agar bisa segera mendapatkan atau men-ciptakan lapangan pekerjaan," 
tuturnya. (adi/c6/jun) 
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Judul Pabrik Percetakan Dian Rakyat di Cakung Terbakar Malam Ini 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Cakung 

Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1473433/pabrik-percetakan-dian-rakyat-
di-cakung-terbakar-malam-ini 

Jurnalis M Julnis Firmansyah 

Tanggal 2021-06-17 03:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Gatot Sulaiman (Kasie Operasional Sudin Damkar Jakarta Timur) Obyek di lantai tiga, 
ruang penyimpanan, ruang mesin fotokopi, komputer, dan administrasi 

negative - Gatot Sulaiman (Kasie Operasional Sudin Damkar Jakarta Timur) Penyebab kebakaran 
diduga karena korsleting listrik 

 

Ringkasan 

Pabrik percetakan Dian Rakyat di Jalan Rawa Girang, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, 
Jakarta Timur terbakar malam ini. Api pertama kali dikabarkan muncul pada pukul 18.45 WIB. 
"Obyek di lantai tiga, ruang penyimpanan, ruang mesin fotokopi, komputer, dan administrasi," 
ujar Kasie Operasional Sudin Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman kepada Tempo, Rabu, 16 
Juni 2021. 

 

PABRIK PERCETAKAN DIAN RAKYAT DI CAKUNG TERBAKAR MALAM INI 

TEMPO.CO, Jakarta  -  Pabrik  percetakan Dian Rakyat di Jalan Rawa Girang, Kawasan Industri 
Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur terbakar malam ini. Api pertama kali dikabarkan muncul 
pada pukul 18.45 WIB. 

"Obyek di lantai tiga, ruang penyimpanan, ruang mesin fotokopi, komputer, dan administrasi," 
ujar Kasie Operasional Sudin Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman kepada Tempo, Rabu, 16 
Juni 2021. 

Terkait kronologi  kebakaran  , berawal saat karyawan pabrik melihat api muncul dari lantai tiga. 
Sebanyak 20 karyawan lain kemudian langsung dievakuasi dari amukan si jago merah. 
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Gatot menerangkan  Damkar  mengerahkan 11 unit mobil pemadam lengkap dengan 55 
personel. Setelah empat jam lebih proses pemadaman, api akhirnya baru bisa padam pada pukul 
23.20. 

"Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik," ujar Gatot. 

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kebakaran sempat membuat Jalan Cakung 
Cilincing mengarah ke Tanjung Priok macet total. Gatot mengatakan pihaknya juga masih 
menyelidiki estimasi kerugian akibat kebakaran pabrik tersebut. 

BACA:  Kebakaran Dekat JPO Pademangan, 16 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan  M JULNIS 
FIRMANSYAH . 

 

 

 

  



 

55 

 

Judul Pengangguran Meningkat, Dico Siapkan Inovasi sebagai Solusi 

Nama Media gatra.com 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/514736/ekonomi/pengangguran-
meningkat-dico-siapkan-inovasi-sebagai-solusi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-17 03:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Ini menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan 
bahwa masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa terdata dengan baik dan segera 
bisa mendapatkan pekerjaan 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Di situ nanti spesifikasinya ada dilampirkan. Ini akan 
kita sosialisasikan secara masif ke seluruh desa agar ke depan jika ada job fair bisa benar-benar 
menyerap lebih maksimal tenaga kerja yang ada di Kendal 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Di akhir tahun atau di awal tahun depan, dari PT 
Borine bilang sama saya akan membuka lapangan pekerjaan banyak. Setidaknya membutuhkan 
2.500 tenaga kerja 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Tentunya dengan sosialisasi yang masif ke desa 
menjadi skala prioritas masyarakat 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Ke depan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan 
supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi 

 

Ringkasan 

Akibat pandemi Covid-19 yang melanda, angka pengangguran di Kabupaten Kendal meningkat 
drastis. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, jumlah pengangguran 
meningkat dari 6% menjadi 7,56% atau kurang lebih mencapai 60 ribu orang. "Ini menjadi 
tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan 
bisa terdata dengan baik dan segera bisa mendapatkan pekerjaan," kata Dico usai membuka  
job fair online  tahun 2021 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Jawa Tengah, Rabu 
(16/6). 
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PENGANGGURAN MENINGKAT, DICO SIAPKAN INOVASI SEBAGAI SOLUSI 

Kendal, -  Akibat pandemi Covid-19 yang melanda, angka pengangguran di Kabupaten Kendal 
meningkat drastis. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, jumlah 
pengangguran meningkat dari 6% menjadi 7,56% atau kurang lebih mencapai 60 ribu orang. 

"Ini menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa masyarakat yang belum 
mendapatkan pekerjaan bisa terdata dengan baik dan segera bisa mendapatkan pekerjaan," 
kata Dico usai membuka  job fair online  tahun 2021 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, 
Jawa Tengah, Rabu (16/6). 

Dengan jumlah pengangguran yang cukup signifikan, Dico mengaku memiliki ivonasi sebagai 
sebuah strategi untuk menekan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Inovasi yang 
dilakukan berkolaborasi dengan akademisi untuk nantinya ada sebuah aplikasi yang mengetahui 
secara pasti jumlah kebutuhan tenaga kerja atau pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat Kendal. 

"Di situ nanti spesifikasinya ada dilampirkan. Ini akan kita sosialisasikan secara masif ke seluruh 
desa agar ke depan jika ada  job fair  bisa benar-benar menyerap lebih maksimal tenaga kerja 
yang ada di Kendal," katanya. 

Job fair online  yang digelar, setidaknya membuka 900 lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan 
pekerjaan berasal dari beberapa perusahaan yang ada di Kendal. PT Borine Technology 
Indonesia, saat ini membuka 350 lapangan pekerjaan. Belum banyak tenaga kerja yang 
dibutuhkan karena perusahaan tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan. 

"Di akhir tahun atau di awal tahun depan, dari PT Borine bilang sama saya akan membuka 
lapangan pekerjaan banyak. Setidaknya membutuhkan 2.500 tenaga kerja," tutur Dico. 

Sementara itu, untuk memprioritaskan lapangan pekerjaan yang ada bagi masyarakat Kendal, 
karena kebutuhan tenaga kerja tidak harus mengutamakan warga Kendal, Dico menjelaskan, 
sebenarnya tidak boleh jika lapangan pekerjaan hanya dikhususkan bagi masyarakat Kendal, 
karena apangan pekerjaan yang ada itu adalah milik umum warga Jawa Tengah. 

"Tentunya dengan sosialisasi yang masif ke desa menjadi skala prioritas masyarakat," ujarnya. 

"Ke depan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih 
banyak lagi," imbuhnya. 

Kata Dico, penyesuaian kebutuhan dilakukan dengan berkomunikasi tentang kebutuhan, seperti 
apa tenaga kerja yang dibutuhkan lalu berkolaborasi dengan beberapa sekolah, baik SMA 
maupun SMK untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja tersebut. 

Reporter: Agus Riyadi  Editor: Iwan Sutiawan 
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Judul Sepatu Bata Lolos Dari Pailit Tapi Tutup Toko dan PHK Karyawan 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend PHK Karyawan BATA 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1380522-sepatu-bata-lolos-dari-
pailit-tapi-tutup-toko-dan-phk-karyawan 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-06-17 03:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menyampaikan kabar baik dalam paparan publiknya Rabu, 16 Juni 
2021. Pabrikan sepatu yang telah 8 dekade beroperasi di Indonesia itu lolos dari gugatan pailit 
dan mengklaim bisnis berjalan dengan normal saat ini. Meski demikian, Pandemi COVID-19 
memaksa Sepatu Bata melakukan kebijakan perampingan organisasi. Penutupan toko yang tidak 
produktif pun dilakukan, dan pemutusan kontrak hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
karyawan pun tidak terelakan. 

 

SEPATU BATA LOLOS DARI PAILIT TAPI TUTUP TOKO DAN PHK KARYAWAN 

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menyampaikan kabar baik dalam paparan publiknya Rabu, 16 Juni 
2021. Pabrikan sepatu yang telah 8 dekade beroperasi di Indonesia itu lolos dari gugatan pailit 
dan mengklaim bisnis berjalan dengan normal saat ini. 

Meski demikian, Pandemi COVID-19 memaksa Sepatu Bata melakukan kebijakan perampingan 
organisasi. Penutupan toko yang tidak produktif pun dilakukan, dan pemutusan kontrak hingga 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan pun tidak terelakan. 

Dikutip VIVA, Kamis, 17 Juni 2021 dari data paparan publik Sepatu Bata, langkah itu merupakan 
bagian dari inisiatif strategi restruktursasi perusahaan dalam menghadapi hantaman pandemi. 
Yaitu, merampingkan organisasi agar bisnis lebih efisien. 

Strategi lainnya yang dilakukan adalah mensejajarkan kapasitas pabrik dengan permintaan pasar 
di era normal baru saat ini. Kemudian, Sepat Bata juga akan lebih fokus produksi pada produk 
yang menghasilkan margin tinggi. 

Terkait dengan PHK karyawan, Sepatu Bata menegaskan, prosesnya menghormati dan mengikuti 
aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang telah ditetapkan Pemerintah. 
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Sepatu Bata menjabarkan, pada 2020 penjualannya seret hingga turun 51 persen dibandingkan 
20219. Total penjualan 2020 hanya tercatat Rp459 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang 
mencapai Rp931 miliar. 

Untuk menggenjot jualan tahun ini, Sepatu Bata pun fokus pada penjualan Online. Selain di toko 
online resminya Bata.id, pemasaran juga dilakukan di sederet e-Commerce yang populer di 
Indonesia. 

Sebelumnya, Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA), Hatta Tutuko mengatakan, kondisi 
perusahaan baik-baik saja. Bahkan, masih memiliki keuntungan yang bisa digunakan untuk 
memperkuat kondisi keuangan perusahaan. 

"Kita tetap bisnis seperti biasa, di mana ada keuntungan kita pakai untuk memperkuat posisi 
keuangan kita," ujarnya. 
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Judul Banyak Lulusan SMK di Pangandaran Memilih Bekerja di Luar Kota, Ini 
Penyebabnya 
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Narasumber 

neutral - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK  Kabupaten Pangandaran) Sebagian memilih 
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan sisanya ada juga yang memilih untuk 
berwirausaha 

neutral - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK  Kabupaten Pangandaran) Karena, anak-anak 
yang lulusan teknik manufaktur itu, terkait dengan di wilayah Kabupaten Pangandaran sendiri 
keberadaan industri itu jarang 

positive - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK  Kabupaten Pangandaran) Kan Pangandaran 
kebanyakan industrinya pariwisata dan jasa. Yang pastinya, anak-anak memilih bekerja di luar 
kota, pusat industri seperti Cikarang, Karawang, Bekasi, Tanggerang, dan wilayah Jabodetabek 
lainnya 

neutral - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Untuk 
menyeleksinya, yang datang memang langsung dari perusahaan yang bersangkutan 

positive - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Penyaluran kerja ini 
dilaksakan secara seleksi. Seleksinya bisa langsung di sekolah ataupun sekolah yang ditunjuk 
sebagai penyelenggara. 

negative - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Mungkin 
perbandingannya sekitar 30-60 lah. Tiga puluh persen memelih bersekolah di SMA dan 60 Persen 
di SMK 

positive - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Dan kenapa mereka 
memilih SMK , karena pastinya tentu ingin bekerja. Bekerja untuk mencari penghasilan sendiri 
dan membantu orang tuannya 

negative - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Karena rata-rata 
siswa yang masuk itu latar belakang ekonominya menengah ke bawah. 
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neutral - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Contohnya, di bidang 
otomotif, bisnis manajemen, perkantoran, hotel, restoran, pariwisata, dan tata boga. Dan 
tentunya kompetensi dasar itu menjadi bekal anak-anak, untuk bekerja 

neutral - Finsa Muhamad Pratama (Ketua FK-BKK Kabupaten Pangandaran) Contohnya, di bidang 
otomotif, bisnis manajemen, perkantoran, hotel, restoran, pariwisata, dan tata boga. 

 

Ringkasan 

Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus  (FK-BKK) menyebut, sekitar 75 persen  lulusan SMK  di  
Kabupaten Pangandaran  memilih bekerja. "Sebagian memilih untuk melanjutkan pendidikan 
yang lebih tinggi. Dan sisanya ada juga yang memilih untuk berwirausaha," ujar Ketua FK-BKK  
Kabupaten Pangandaran  ,  Finsa Muhamad Pratama  , saat dihubungi TribunJabar.id melalui 
WhatsApp, Rabu (16/6/2021). Dan memang, lanjut dia, dari 75 persen itu rata-rata memilih 
bekerja di luar kota. 

 

BANYAK LULUSAN SMK DI PANGANDARAN MEMILIH BEKERJA DI LUAR KOTA, INI 
PENYEBABNYA 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna  TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN  -  
Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus  (FK-BKK) menyebut, sekitar 75 persen  lulusan SMK  di  
Kabupaten Pangandaran  memilih bekerja. 

"Sebagian memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan sisanya ada juga yang 
memilih untuk berwirausaha," ujar Ketua FK-BKK  Kabupaten Pangandaran  ,  Finsa Muhamad 
Pratama  , saat dihubungi TribunJabar.id melalui WhatsApp, Rabu (16/6/2021). 

Dan memang, lanjut dia, dari 75 persen itu rata-rata memilih bekerja di luar kota. 

"Karena, anak-anak yang lulusan teknik manufaktur itu, terkait dengan di wilayah  Kabupaten 
Pangandaran  sendiri keberadaan industri itu jarang," katanya. 

"Kan Pangandaran kebanyakan industrinya pariwisata dan jasa. Yang pastinya, anak-anak 
memilih bekerja di luar kota, pusat industri seperti Cikarang, Karawang, Bekasi, Tanggerang, 
dan wilayah Jabodetabek lainnya," ucapnya. 

Penyalurannya, tentu difasilitasi oleh BKK yang berada di  SMK  tempat sekolahnya. 

Karena, BKK ini berada di bawah naungan dinas tenaga kerja dan juga dinas pendidikan. 

Wilayah kerjanya juga, didukung oleh dinas tenaga kerja, baik itu dari kabupaten ataupun 
provinsi. 

"Penyaluran kerja ini dilaksakan secara seleksi. Seleksinya bisa langsung di sekolah ataupun 
sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara."  "Untuk menyeleksinya, yang datang memang 
langsung dari perusahaan yang bersangkutan," kata Finsa. 

Finsa menambahkan, di  Kabupaten Pangandaran  lebih banyak  SMK  daripada SMA. 

"Mungkin perbandingannya sekitar 30-60 lah. Tiga puluh persen memelih bersekolah di SMA dan 
60 Persen di  SMK  ," ucapnya. 

Menurutnya, yang memengaruhi masuk SMK itu rata-rata dilatarbelakangi faktor ekonomi. 
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"Karena rata-rata siswa yang masuk itu latar belakang ekonominya menengah ke bawah."  "Dan 
kenapa mereka memilih  SMK  , karena pastinya tentu ingin bekerja. Bekerja untuk mencari 
penghasilan sendiri dan membantu orang tuannya," kata Finsa. 

Tapi selain itu, lanjut Finsa, mereka memilih masuk SMK karena ketika lulus sekolah mempunyai 
kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

"Contohnya, di bidang otomotif, bisnis manajemen, perkantoran, hotel, restoran, pariwisata, dan 
tata boga."  "Dan tentunya kompetensi dasar itu menjadi bekal anak-anak, untuk bekerja," 
ucapnya. (*). 
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Narasumber 

negative - I Gusti Made Sudarma Putra (Kapolsek Negara) Dia mengaku melarikan diri dari salah 
satu hotel karena dipekerjakan sebagai wanita panggilan 

negative - I Gusti Made Sudarma Putra (Kapolsek Negara) Kami menjeratnya dengan Undang-
Undang tentang Perdagangan Manusia dan KUHP. Untuk selanjutnya, pelaku dan korban masih 
kami periksa 

 

Ringkasan 

Tim Polsek Negara, Kabupaten Jembrana, Bali mengungkap kasus  prostitusi online  setelah 
seorang wanita yang diperdagangkan berhasil kabur dan mengadukan kejadian yang dialaminya 
kepada polisi. Dalam kasus itu, polisi juga telah menangkap seorang muncikari berinisial PW. 
Menurut Kapolsek Negara AKP I Gusti Made Sudarma Putra, wanita dengan kondisi 
memprihatinkan itu datang ke markasnya sekitar pukul 21.00 WITA, Selasa (15/6). 

 

SEORANG WANITA DENGAN SEJUMLAH LUKA DATANGI POLSEK NEGARA, 
KONDISINYA MENGENASKAN 

JEMBRANA  - Tim Polsek Negara, Kabupaten Jembrana, Bali mengungkap kasus  prostitusi online  
setelah seorang wanita yang diperdagangkan berhasil kabur dan mengadukan kejadian yang 
dialaminya kepada polisi. 

Dalam kasus itu, polisi juga telah menangkap seorang muncikari berinisial PW. 

Menurut Kapolsek Negara AKP I Gusti Made Sudarma Putra, wanita dengan kondisi 
memprihatinkan itu datang ke markasnya sekitar pukul 21.00 WITA, Selasa (15/6). 
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"Dia mengaku melarikan diri dari salah satu hotel karena dipekerjakan sebagai wanita 
panggilan," kata AKP Sudarma, di Negara, Rabu (16/6). 

Dia menjelaskan bahwa wanita korban perdagangan orang itu datang dengan kondisi baju penuh 
lumpur dan sejumlah luka pada tubuhnya. 

Setelah mendengar laporan korban, polisi langsung bergerak mendatangi salah satu hotel di 
Desa Baluk dan membawa tiga wanita lain. 

Berdasarkan laporan korban, kata Sudarma, polisi menangkap PW yang bertindak sebagai  
muncikari  yang menjual para wanita tersebut melalui aplikasi online. 

"Kami menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia dan KUHP. Untuk 
selanjutnya, pelaku dan korban masih kami periksa," ucap Sudarma. 
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Narasumber 

positive - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) (NA) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama ILO. Indonesia 
senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang tercermin dari kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Nasional 

neutral - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) (NA) Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO)  periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) 
ke-109 yang diadakan secara daring pada 14 Juni 2021. Pada pemilihan tersebut, Indonesia 
memperoleh 210 dukungan dari 230 total voting, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik 
bersama Arab Saudi, Australia dan Pakistan. 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GB-ILO 

JAKARTA - Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) 
International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour 
Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring pada 14 Juni 2021. Pada pemilihan 
tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total voting, dan akan mewakili 
Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia dan Pakistan. 
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"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama ILO.  

Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang tercermin dari kerja sama tripartit 
antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Nasional," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam situsnya yang dipantau  
Sindonews  , Kamis (17/6/2021). 

Menurut Kemlu, selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk 
mendorong program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, 
maupun negara-negara di kawasan. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. 

"Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota ILO kepada Indonesia untuk 
mengemban kembali amanat dalam pengambilan keputusan di ILO," kata Kemlu. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. (ian). 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mendorong Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang 
dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. Ida 
Fauziyah mengatakan cara berpikir itu untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat 
cepat akibat perkembangan pesat teknologi serta menekan angka pengangguran. "Saya 
berharap Pengantar Kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki peran 
sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker. 
Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami taruhkan," 
kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 'Sinergitas 
Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6). 

 

IDA FAUZIYAH: PENGANTAR KERJA BERPERAN PENTING TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mendorong Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang 
dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. Ida 
Fauziyah mengatakan cara berpikir itu untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat 
cepat akibat perkembangan pesat teknologi serta menekan angka pengangguran. 

"Saya berharap Pengantar Kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker.  

Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami taruhkan," 
kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 'Sinergitas 
Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6). 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut yakni Ekosistem 
Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi 
Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
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Menaker Ida Fauziyah berpendapat, sesuai dengan tugas pokoknya mempertemukan pencari 
kerja dan pemberi kerja, Pengantar Kerja juga merupakan garda terdepan dalam pemberian 
layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

Di era digitalisasi, Pengantar Kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. Karena masyarakat saat ini sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang 
mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar 
kerja dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," ujar Menaker Ida 
Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah berharap Pengantar Kerja dapat menjadi agent of change (agen 
perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya. 

"Optimalkan potensi diri anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," harap Menaker Ida Fauziyah. Melalui kegiatan sinergitas ini, lanjut Menaker 
Ida Fauziyah, Pengantar Kerja akan konsisten bersinergi melaksanakan peran dan fungsinya, 
sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan ketenagakerjaan. 

"Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam era 
digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan berkesinambungan," katanya. 
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Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri (  Kemenlu  ) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk  
Fiji  di Suva memfasilitasi repatriasi 172 anak buah kapal (  ABK  ) Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang tertahan kepulangannya dari Fiji. Ratusan WNI tersebut tiba di Bandara Soekarno-
Hatta pada Rabu (16/6) malam dengan menggunakan penerbangan charter PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. 

 

KEMENLU PULANGKAN 172 ABK WNI YANG TERTAHAN DI FIJI 

Jakarta -  Kementerian Luar Negeri (  Kemenlu  ) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) untuk  Fiji  di Suva memfasilitasi repatriasi 172 anak buah kapal (  ABK  ) Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang tertahan kepulangannya dari Fiji. 

Ratusan WNI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (16/6) malam dengan 
menggunakan penerbangan charter PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Dalam keterangan resmi, Kemenlu mengungkapkan ABK WNI tersebut tertahan karena kebijakan 
penutupan perbatasan dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak 
Mei 2021. Sebagian besar dari mereka telah berada di laut selama lebih dari 2 tahun. 

Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal (  
sign off  ) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan 
bantuan logistik kepada para ABK WNI. 

Repatriasi tersebut merupakan hasil kerja sama bilateral Indonesia dan Fiji serta koordinasi yang 
baik antar kementerian/lembaga terkait di dalam negeri, khususnya dalam hal fasilitasi ketibaan 
para ABK WNI dan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan para 
ABK. 
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Selama masa pandemi, pemulangan ABK maupun pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar 
negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan 
berbagai negara. 

Dalam repatriasi ini, turut dipulangkan 2 jenazah ABK WNI yang meninggal di atas kapal. 
Berdasarkan otopsi, kedua jenazah meninggal karena sakit non-covid-19 sehingga dapat 
diizinkan untuk dipulangkan ke tanah air. (sfr) . 
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Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri RI, bersama dengan Kedutaan Besar RI di Suva telah berhasil 
memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang 
sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI 
yang diterima di Jakarta, Rabu, dikatakan bahwa tertahannya para ABK WNI tersebut diakibatkan 
oleh kebijakan penutupan perbatasan dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh 
Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. Sebagian besar dari para ABK tersebut telah berada 
di laut selama lebih dari dua tahun. 

 

KEMENLU RI REPATRIASI 172 ABK WNI YANG TERTAHAN DI FIJI 

Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI, bersama dengan Kedutaan Besar RI di Suva telah berhasil 
memfasilitasi kepulangan 172 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang 
sempat tertahan kepulangannya dari Fiji. 

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu, dikatakan 
bahwa tertahannya para ABK WNI tersebut diakibatkan oleh kebijakan penutupan perbatasan 
dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak bulan Mei 2021 lalu. 
Sebagian besar dari para ABK tersebut telah berada di laut selama lebih dari dua tahun. 

Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal (sign 
off) dan penerbangan repatriasi. Selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan 
bantuan logistik kepada para ABK WNI, demikian Kemlu RI. 

Usai berhasil di repatriasi, para ABK WNI pun akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 
Rabu, 16 Juni malam, dengan menggunakan penerbangan charter maskapai Garuda Indonesia. 

Dalam repatriasi tersebut, turut dipulangkan pula dua jenazah ABK WNI yang meninggal dunia 
di atas kapal. Berdasarkan hasil otopsi, kedua jenazah tersebut meninggal karena sakit non-
COVID-19 sehingga diizinkan untuk dipulangkan ke Tanah Air. 
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Selama masa pandemi COVID-19, pemulangan ABK/pekerja migran Indonesia dari luar negeri 
mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan 
berbagai negara, tambah Kemlu RI. 

Adapun keberhasilan upaya repatriasi ABK WNI ini merupakan hasil kerja sama bilateral antara 
Indonesia dan Fiji, serta koordinasi yang disebut berjalan baik antara Kementerian/Lembaga 
terkait di dalam negeri, khususnya untuk memfasilitasi ketibaan para ABK WNI dan meminta 
pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan para ABK. (*). 
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Narasumber 

negative - Pudja Gapo (Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sikka) Ini kan 
membiarkan para pelaku tanpa ada kepastian hukum. Kenapa tidak ditahan malam itu? Padahal 
para pelaku juga ada di lokasi. Ini kami sayangkan. Para pelaku usaha pub telah melanggar Pasal 
88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang dugaan pidana eksploitasi terhadap anak 

 

Ringkasan 

Anggota Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTT mengungkap 
kasus eksploitasi 17 anak di bawah umur. Mereka bekerja di kelab malam, Kabupaten Sikka, 
Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, empat bos pemilik kelab malam yakni berinisial A pemilik 
Bintang Pub, R pemilik Shasari Pub, F pemilik Libra Pub, dan P pemilik T.999 pub sampai saat 
ini belum dibekuk dan ditetapkan tersangka oleh Polda NTT. Empat bos pemilik kelab malam ini 
masih berkeliaran bebas di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 

 

PEKERJAKAN ANAK, EMPAT BOS KELAB MALAM DI SIKKA BELUM DITAHAN 

Anggota Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTT mengungkap 
kasus eksploitasi 17 anak di bawah umur. Mereka bekerja di kelab malam, Kabupaten Sikka, 
Nusa Tenggara Timur. 

Sayangnya, empat bos pemilik kelab malam yakni berinisial A pemilik Bintang Pub, R pemilik 
Shasari Pub, F pemilik Libra Pub, dan P pemilik T.999 pub sampai saat ini belum dibekuk dan 
ditetapkan tersangka oleh Polda NTT. Empat bos pemilik kelab malam ini masih berkeliaran 
bebas di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 

Kabid Humas Polda NTT Kombes Rishian Krisna B saat dikonfirmasi mediaindonesia.com, Rabu 
(16/6), enggan berkomentar terkait hal itu. Padahal ia sudah membaca pesan WhatsApp 
mediaindonesia.com yang dikirim sekitar pukul 17.45 Wita. 
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Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sikka, Pudja Gapo, menyayangkan sikap 
kepolisian yang tidak menahan para pemilik kelab malam yang telah mempekerjakan anak di 
bawah umur.  

"Ini kan membiarkan para pelaku tanpa ada kepastian hukum. Kenapa tidak ditahan malam itu? 
Padahal para pelaku juga ada di lokasi. Ini kami sayangkan. Para pelaku usaha pub telah 
melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang dugaan pidana eksploitasi 
terhadap anak," ujar dia. 

Meski begitu, ia memberikan apresiasi kepada Polda NTT yang telah membongkar kasus 
mempekerjakan anak di bawah umur. KBagi dia, langkah dari Polda NTT ini memberikan sinyal 
bahwa kasus-kasus terhadap anak cukup marak terjadi di Kabupaten Sikka. 

Sebanyak 17 korban pekerja anak di bawah umur yang kena razia dari Polda NTT telah dititipkan 
di Kantor Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) Maumere sejak Selasa (15/6) malam. Para 
korban yang dititipkan ini merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat. Rencananya, mereka akan 
dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Jawa Barat. (OL-14). 
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Narasumber 

positive - Kemenlu (NA) Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji 
memberikan izin turun kapal (sign off) dan penerbangan repatriasi 

negative - Kemenlu (NA) Dalam repatriasi ini, turut dipulangkan 2 jenazah ABK WNI yang 
meninggal di atas kapal. Berdasarkan otopsi, kedua jenazah meninggal karena sakit non-COVID-
19 sehingga dapat diizinkan utk dipulangkan ke Tanah Air 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri  (Kemlu) dan KBRI di Suva, Fiji, telah memfasilitasi  repatriasi  172  
ABK  WNI  yang tertahan kepulangannya dari Fiji. Para ABK WNI tersebut telah tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta pada Rabu (16/6/2021) malam dengan menggunakan penerbangan charter 
Garuda. Menurut Kemenlu tertahannya ABK WNI tersebut akibat kebijakan penutupan 
perbatasan dan penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak Mei 2021. 
Sebagian besar dari mereka telah berada di laut selama lebih dari 2 tahun. 

 

KEMLU BERHASIL PULANGKAN 172 ABK WNI STRANDED DARI FIJI 

JAKARTA  -  Kementerian Luar Negeri  (Kemlu) dan KBRI di Suva, Fiji, telah memfasilitasi  
repatriasi  172  ABK  WNI  yang tertahan kepulangannya dari Fiji. Para ABK WNI tersebut telah 
tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (16/6/2021) malam dengan menggunakan 
penerbangan charter Garuda. 

Menurut Kemenlu tertahannya ABK WNI tersebut akibat kebijakan penutupan perbatasan dan 
penerbangan internasional yang diterapkan oleh Pemerintah Fiji sejak Mei 2021. Sebagian besar 
dari mereka telah berada di laut selama lebih dari 2 tahun. 

"Setelah melalui upaya diplomasi intensif, otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal 
(sign off) dan penerbangan repatriasi," kata Kemenlu dalam rilis yang diterima  Sindonews . 
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"Selama berada di atas kapal, KBRI Suva juga memberikan bantuan logistik kepada para ABK 
WNI," sambung pernyataan itu. 

Kemenlu mengungkapkan keberhasilan repatriasi ini merupakan hasil kerja sama bilateral 
Indonesia dan Fiji serta koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga terkait di dalam negeri, 
khususnya dalam hal fasilitasi ketibaan para ABK WNI dan meminta pertanggungjawaban 
perusahaan yang memberangkatkan para ABK. 

"Dalam repatriasi ini, turut dipulangkan 2 jenazah ABK WNI yang meninggal di atas kapal. 
Berdasarkan otopsi, kedua jenazah meninggal karena sakit non-COVID-19 sehingga dapat 
diizinkan utk dipulangkan ke Tanah Air," kata Kemenlu. 

Selama masa pandemi COVID-19, Kemenlu mengungkapkan, pemulangan ABK/PMI (Pekerja 
Migran Indonesia) dari luar negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan 
pembatasan ketat yang diterapkan berbagai negara. (ian). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 
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Ringkasan 

Kementerian  Ketenagakerjaan  menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan dunia usaha dan industri. 

 

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN 4 MITRA 
INDUSTRI BESAR 

Kementerian  Ketenagakerjaan  menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). 

Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan 
kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Menaker Ida. 

Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah 
satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 

"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ucapnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Menaker Ida. 

Dijelaskan Menaker Ida, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan 
perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait 
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang 
retail. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 
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MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya  Menaker Ida 
menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena 
pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku 
user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," kata Menaker Ida. 

Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk 
terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat. 
Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. 
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Narasumber 

positive - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Fokus penjualan double digit dari 
2020, ini target realistis. Kami fokus kembangkan kerja sama franchise, dan ritel terus berjalan 

negative - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Semester ini Lebaran kami 
berhasil, cukup memuaskan. Semester ini bisa ditutup dengan posisi optimis. Jauh lebih baik dari 
sebelumnya 

positive - Susan Amin (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Tahun ini fokus tidak pada 
pembukaan toko. Kami ke arah digital business 

negative - Susan Amin (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Penutupan toko sengaja tidak ada. 
Kami tutup toko yang tidak profitable. Kami tak besar-besaran tutup toko 

neutral - Hatta Tutuko (Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA)) Biasanya (karyawan-red) kontrak 
sudah habis, kami tidak perpanjang. Kalau pun harus ditambah dengan PHK itu tidak besar. Itu 
pun kami lakukan sesuai aturan pemerintah 

 

Ringkasan 

PT  Sepatu Bata  Tbk (BATA) bakal mengoptimalkan penjualan dari saluran  bisnis digital  pada 
2021. Dengan strategi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan  penjualan  double digit. 
"Fokus penjualan  double digit  dari 2020, ini target realistis. Kami fokus kembangkan kerja sama  
franchise, dan ritel terus berjalan," ujar Direktur PT  Sepatu Bata  Tbk, Hatta Tutuko saat paparan 
publik pada Rabu (16/6/2021). "Biasanya (karyawan-red) kontrak sudah habis, kami tidak 
perpanjang. Kalau pun harus ditambah dengan PHK itu tidak besar. Itu pun kami lakukan sesuai 
aturan pemerintah," ujar Hatta. 
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PRODUSEN SEPATU BATA PILIH GENJOT BISNIS DIGITAL KETIMBANG BUKA TOKO 
BARU 

PT  Sepatu Bata  Tbk (BATA) bakal mengoptimalkan penjualan dari saluran  bisnis digital  pada 
2021. Dengan strategi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan  penjualan  double digit. 

"Fokus penjualan  double digit  dari 2020, ini target realistis. Kami fokus kembangkan kerja sama  
franchise, dan ritel terus berjalan," ujar Direktur PT  Sepatu Bata  Tbk, Hatta Tutuko saat paparan 
publik pada Rabu (16/6/2021). 

Target kinerja  penjualan  tersebut juga disumbang dari momen Lebaran pada 2021. Hatta 
menuturkan, kinerja pada Lebaran cukup baik sehingga mendorong perseroan optimistis kinerja 
2021 jauh lebih baik dari 2020. 

"Semester ini Lebaran kami berhasil, cukup memuaskan. Semester ini bisa ditutup dengan posisi 
optimis. Jauh lebih baik dari sebelumnya," kata dia. 

PT Sepatu Bata Tbk mencatat penjualan turun 49 persen menjadi Rp 459,58 miliar pada 2020 
dari periode sama tahun sebelumnya Rp 931,27 miliar. Perseroan pun alami rugi Rp 177,76 miliar 
pada 2020 dari periode 2019 untung Rp 23,44 miliar. Saluran bisnis dari ekspor turun menjadi 
Rp 2,9 miliar pada 2020 dari periode 2019 sebesar Rp 9,81 miliar. 

Sedangkan dari domestik merosot menjadi Rp 456,67 miliar pada 2020 dari periode sama tahun 
sebelumnya Rp 921,45 miliar. 

Sementara itu, Direktur PT  Sepatu Bata  Tbk, Susan Amin menuturkan, perseroan fokus untuk 
mengoptimalkan pengeluaran biaya pemasaran dengan tiga area antara lain melalui interaksi di 
media sosial, berkolaborasi dengan  influencer, dan melalui online seperti layanan ChatShop, 
website Bata dan kolaborasi bersama e-commerce, serta Bata Club Customer. 

Dengan fokus mengoptimalkan saluran penjualan lewat digital, BATA memilih tidak membuka 
toko baru pada 2021. Hingga Mei 2021, toko perseroan tercatat 460 toko. 

Tutup 50 Toko 

"Tahun ini fokus tidak pada pembukaan toko. Kami ke arah  digital business," kata dia. 

Selain itu, perseroan juga telah menutup 50 toko seiring performa kurang bagus. 

"Penutupan toko sengaja tidak ada. Kami tutup toko yang tidak  profitable . Kami tak besar-
besaran tutup toko," kata dia. 

Hatta menambahkan, kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap pengurangan 
karyawan. Akan tetapi, pihaknya menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
besar-besaran. 

"Biasanya (karyawan-red) kontrak sudah habis, kami tidak perpanjang. Kalau pun harus 
ditambah dengan PHK itu tidak besar. Itu pun kami lakukan sesuai aturan pemerintah," ujar 
Hatta. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali 
tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi 
ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi 
kebutuhan  industri . 

 

KEMNAKER BAKAL TINGKATKAN KUALITAS SDM BARENG EMPAT PERUSAHAAN 
BESAR, SIAPA MEREKA? 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali 
tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi 
ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi 
kebutuhan  industri . 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Menaker Ida. 

Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah 
satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 

"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ucapnya. 
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Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama 
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota 
Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma  Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menurut Ida Fauziyah, Keberadaan industri sebagai mitra dapat memberikan masukan atas 
kebutuhan keterampilan di industri. 

Kemudian membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau 
instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan soft skills apa 
saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Menaker Ida. 

Menaker Ida menjelaskan MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan 
perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak 2018, yakni terkait penyelenggaraan 
pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail. Sedangkan 
MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan pelatihan vokasi 
di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pascapelatihan  vokasi . Menaker Ida 
mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam meningkatkan 
kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Foto: Humas Kemnaker. 

Menaker Ida menambahkan, kerja 3sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting 
karena pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri 
selaku user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," kata Menaker Ida. 

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menyatakan berkomitmen untuk terus mendukung 
digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, dengan 
digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, transparan, sekaligus 
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. (jpnn) 
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Judul Kadin Jatim: Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong Bakal Digelar Juli 2021 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/URL https://surabaya.liputan6.com/read/4582987/kadin-jatim-vaksinasi-
covid-19-gotong-royong-bakal-digelar-juli-2021 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-16 21:10:00 

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 

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Ini kan jumlah vaksin COVID-19-nya 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 COVID-19 mandiri atau gotong-royong untuk kalangan industri yang 
dikoordinir Kamar Dagang dan Industri (  Kadin  ) di Jawa Timur, dijadwalkan digelar pada Juli 
2021, dengan total penyuntikan pertama kepada sekitar 1.000 pekerja industri. "Ini kan jumlah 
vaksin COVID-19-nya 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 Juli 2021. 

 

KADIN JATIM: VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG BAKAL DIGELAR JULI 2021 

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mandiri atau gotong-royong untuk kalangan industri yang 
dikoordinir Kamar Dagang dan Industri (  Kadin  ) di Jawa Timur, dijadwalkan digelar pada Juli 
2021, dengan total penyuntikan pertama kepada sekitar 1.000 pekerja industri. 

"Ini kan jumlah vaksin COVID-19-nya 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 Juli 2021. 
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Adik 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, dilansir dari  Antara . 

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

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

Kerja Sama dengan Rumah Sakit 

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 Surabaya 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. 

 

 

 

  



 

85 

 

Judul Tingkatkan Kompetensi SDM, Kemnaker Teken MoU dengan Empat 
Mitra Industri Besar 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker Dengan 4 Mitra Industri Besar 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/457772/77/tingkatkan-kompetensi-
sdm-kemnaker-teken-mou-dengan-empat-mitra-industri-besar-
1623848804 
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Tanggal 2021-06-16 20:51:00 

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) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan dunia usaha dan industri. 

 

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN EMPAT MITRA 
INDUSTRI BESAR 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu upaya yang tengah digencarkan 
Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai 
Latihan Kerja (BLK). 

Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan 
kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," katanya. 

Akan tetapi, kata Ida, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah 
satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. "Industri ini pihak yang paling 
memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan," ucapnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Menaker. 

Menaker Ida menjelaskan, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan 
perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak 2018, yakni terkait penyelenggaraan 
pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Ada pun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 
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Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. "Saya berharap 
nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat 
yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya. 

Kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena pengembangan 
kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku user/pengguna 
tenaga kerja kompeten. "Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan 
kebutuhan industri dan lebih mudah terserap," kata Menaker Ida. 

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus 
mendukung digitalisasi penyaluran program-program Pemerintah kepada masyarakat. 
Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program Pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. CM   (ars). 
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Judul Cucu Konglomerat Bidik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Kerjasama Yourpay dengan Chandra Remittance 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/digital/startup/1380495-cucu-konglomerat-
bidik-pekerja-migran-indonesia-di-hong-kong 

Jurnalis Lazuardhi Utama 

Tanggal 2021-06-16 20:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Christilia Widjaja (Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay) Dengan kerja sama ini, maka 
pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real-time 
melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana 
tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarganya di Indonesia melalui layanan kami 

 

Ringkasan 

Para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong kini bisa mengirim uang ke 
keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah berkat kerja sama strategis antara 
perusahaan rintisan teknologi keuangan (startup fintech) Yourpay dengan Chandra Remittance. 
Menurut Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay, Christilia Widjaja, kerja sama tersebut akan 
memantapkan misinya untuk menyediakan layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar 
negeri yang didominasi oleh domestic worker dan low-skilled labor. Ia menyebut pada umumnya 
para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

 

CUCU KONGLOMERAT BIDIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG 

Para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong kini bisa mengirim uang ke 
keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah berkat kerja sama strategis antara 
perusahaan rintisan teknologi keuangan (startup fintech) Yourpay dengan Chandra Remittance. 

Menurut Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay, Christilia Widjaja, kerja sama tersebut akan 
memantapkan misinya untuk menyediakan layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar 
negeri yang didominasi oleh domestic worker dan low-skilled labor. Ia menyebut pada umumnya 
para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

"Dengan kerja sama ini, maka pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo 
Yourpay secara tunai dan real-time melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di 
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seluruh Hong Kong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarganya di 
Indonesia melalui layanan kami," ujar dia, Rabu, 16 Juni 2021. 

Christilia menambahkan, keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance karena keduanya 
sama-sama menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di luar negeri 
dalam mengirimkan uang ke keluarganya. 

Ia menilai Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak dan pemerhati komunitas 
pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. "Fokus kami adalah 
menciptakan layanan terpercaya dengan biaya yang rendah hinga 10,5 kali lebih murah dari 
pilihan layanan serupa," tuturnya. 

Generasi ketiga atau cucu dari trah Eka Tjipta Widjaja, konglomerat pendiri Sinar Mas Group, ini 
juga memastikan semua fitur di Yourpay telah dibangun sebaik mungkin untuk mempermudah 
pekerja migran. Dengan demikian, Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran dan 
seluruh keluarganya agar melek literasi keuangan. 

Kerja sama ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Internasional Remitansi Keluarga 
(International Day of Family Remittances/IDFR) yang diperingati Perserikatan Bangsa Bangsa 
atau PBB setiap 16 Juni. Berdasarkan data PBB, ada lebih dari 200 juta pekerja migran kirim 
uang ke lebih dari 800 juta anggota keluarga setiap tahunnya. 

Dengan begitu, muncul desakan inisiatif dalam Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration yang digagas PBB agar penyedia layanan keuangan internasional bisa mengurangi 
biaya transfer dan mempermudah inklusi keuangan yang lebih besar melalui pengiriman uang. 

Sebagai catatan, laporan Bank Dunia yang dirilis Mei 2021 mengungkapkan terjadi penurunan 
remitansi seluruh pekerja migran tahun lalu menjadi US$540 miliar dari US$548 miliar pada 2019. 
Penurunan sebesar 1,6 persen di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi bukti kalau pekerja 
migran tidak memangkas kiriman uang untuk keluarga di rumah. 
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Judul Tekan Angka Pengangguran, Ini Pesan Menaker untuk Pengantar Kerja 

Nama Media detik.com 

Newstrend Pengantar Kerja 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5608857/tekan-angka-
pengangguran-ini-pesan-menaker-untuk-pengantar-kerja 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengantar kerja untuk mendukung 5 
lompatan besar Kemnaker dalam menghadapi dinamika perubahan dan menekan angka 
pengangguran. Terkait hal ini, Ida menyarankan agar pengantar kerja dapat menyesuaikan cara 
pandang dan berpikir sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi kompetisi di pasar global. 

 

TEKAN ANGKA PENGANGGURAN, INI PESAN MENAKER UNTUK PENGANTAR KERJA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengantar kerja untuk mendukung 5 
lompatan besar Kemnaker dalam menghadapi dinamika perubahan dan menekan angka 
pengangguran. Terkait hal ini, Ida menyarankan agar pengantar kerja dapat menyesuaikan cara 
pandang dan berpikir sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi kompetisi di pasar global. 

"Saya berharap pengantar kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker. Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami 
taruhkan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021). 

Dalam acara 'Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' hari ini, Ida pun 
menyampaikan soal lima lompatan besar tersebut yakni, Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and 
Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, dan 
Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Ida menjelaskan pengantar kerja juga menjadi garda terdepan dalam pemberian layanan 
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pasalnya, pengantar kerja memiliki 
tugas pokok untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. 

Di era digitalisasi, menurut Ida, pengantar kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan 
kenyamanan bagi masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi melalui 
smartphone, termasuk terkait pasar kerja dan dunia kerja. 
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"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," paparnya. 

Oleh karena itu, Ida berharap pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) 
dan memberi warna baru dalam budaya organisasi. 

"Optimalkan potensi diri Anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," harap Ida. 

Ida juga berharap kegiatan ini dapat membuat pengantar kerja konsisten bersinergi 
melaksanakan peran dan fungsinya, terutama dalam menyelesaikan permasalahan 
ketenagakerjaan. "Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja dalam era digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan 
berkesinambungan," ungkapnya. 

Di sisi lain, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono, mengatakan Pejabat Fungsional Pengantar 
Kerja perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan hardskill dan softskill melalui 
pelatihan pembentukan sikap kerja.  

Dengan demikian seluruh pihak terkait dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja 
yang optimal kepada masyarakat. "Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah 
diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina 
Pengantar Kerja) sebanyak 250 orang," ungkapnya. 

Sebagai informasi, kegiatan Sinergitas Pengantar Kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional 
Pengantar Kerja di seluruh Indonesia.  

Jumlah tersebut terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang 
Disnaker kabupaten/kota. 

 

 

 



 

92 

 

Judul Kurangi Pengangguran Pemkot Gelar Probolinggo Job Fair 2021 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Job Fair Disnaker Probolinggo 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/kurangi-pengangguran-pemkot-gelar-
probolinggo-job-fair-2021/ 

Jurnalis Helmi Supriyatno 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Sejak tahun 2020 sampai 
saat ini dampak Covid 19 tidak hanya berpengaruh kepada sektor kesehatan saja melainkan 
berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian dalam hal ini aktivitas perekonomian tentu 
membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi 

neutral - Fachtur Rosi (Plt Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja) Pada tahun ini memang jatahnya 
kuota nya 1000 tapi di dalam realitanya lebih dari 1000, tapi tetap kita terima, jadi yang lebih 
dari 1000 itu nanti kita terima langsung lamarannya di kantor, nanti kita salurkan ke masing 
masing perusahaan 

positive - Glorian (Perusahaan Otomotif) Yang dibutuhkan itu cukup banyak, kami tempatkan 
untuk sales mitra, jadi untuk penjualan mobilnya saja, kita butuh kira-kira 10 orang, 5 pria dan 
5 wanita 

negative - Fernanda Zulkarnain (Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo) Saat ini tercatat angka 
pengangguran tahun 2019 di Kota Probolinggo sebanyak 36.578. Sementara usia kerja tercatat 
180.057, angkatan kerja 144.313, dan kesempatan kerja sebanyak 107.735 

negative - Fernanda Zulkarnain (Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo) Jumlah itu dikhawatirkan 
akan terus bertambah jika tidak segera diatasi serius oleh pemerintah daerah 

negative - Haris Nasution (Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo) Jika terus dibiarkan, maka akan 
memperlambat pertumbuhan ekonomi di sosial masyarakat yang berimplikasi pada 
meningkatnya angka kemiskinan di Kota Probolinggo 

neutral - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Selain itu, angkatan kerja 
yang tersedia pun tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 
Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan 
teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja 
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negative - Gogol Sudjarwo (Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo) Selain itu, laju pertumbuhan 
penduduk di Kota Probolinggo pun cukup tinggi. Sehingga, memicu tingginya angka 
pengangguran di Kota Probolinggo 

 

Ringkasan 

Pembukaan Probolinggo Job Fair (PJB) tahun 2021 di Kantor BLK Jalan Brantas, disambut 
antusias oleh para pencari kerja di Kota probolinggo. Tahun ini ada 32 perusahaan yang 
bekerjasama dengan pemkot dalam PJB kali ini. Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal 
Abidin, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo membuka agenda PJB. Gogol menyadari bahwa 
pandemi Covid 19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo hingga melakukan 
efisiensi salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru. 

 

KURANGI PENGANGGURAN PEMKOT GELAR PROBOLINGGO JOB FAIR 2021 

Pembukaan Probolinggo Job Fair (PJB) tahun 2021 di Kantor BLK Jalan Brantas, disambut 
antusias oleh para pencari kerja di Kota probolinggo. Tahun ini ada 32 perusahaan yang 
bekerjasama dengan pemkot dalam PJB kali ini. Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal 
Abidin, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo membuka agenda PJB. 

Gogol menyadari bahwa pandemi Covid 19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo 
hingga melakukan efisiensi salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru.  

“Sejak tahun 2020 sampai saat ini dampak Covid 19 tidak hanya berpengaruh kepada sektor 
kesehatan saja melainkan berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian dalam hal ini 
aktivitas perekonomian tentu membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi,” terang 
Gogol, Rabu (16/6). 

Untuk menjembatani kebutuhan angkatan kerja yang semakin meningkat dan mengurangi angka 
pengangguran, maka Pemerintah Kota Probolinggo melalui DPMPTSP Naker mengadakan 
Probolinggo Job Fair. Setelah tahun lalu absen, tahun 2021 ini DPM PTSP dan Tenaga Kerja gelar 
Job Fair dengan mengundang 32 perusahaan dengan pembatasan kuota sebanyak 1000 pencari 
kerja. 

“Pada tahun ini memang jatahnya kuota nya 1000 tapi di dalam realitanya lebih dari 1000, tapi 
tetap kita terima, jadi yang lebih dari 1000 itu nanti kita terima langsung lamarannya di kantor, 
nanti kita salurkan ke masing masing perusahaan,” terang Plt Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja 
Fachtur Rosi. 

Dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19, teknis acara 
Job Fair kali ini telah diatur oleh penyelenggara dengan membagi ke dalam 3 lokasi, yakni kantor 
BLK di Jalan Brantas, Museum Probolinggo jalan Suroyo dan Museum dr. Moh Saleh di Jalan dr. 
Moh Saleh. Tentunya, dengan pembagian waktu di setiap sesi. 

Salah satu perusahaan otomotif yang membuka lowongan kerja menyampaikan sedang 
membutuhkan banyak karyawan. “Yang dibutuhkan itu cukup banyak, kami tempatkan untuk 
sales mitra, jadi untuk penjualan mobilnya saja, kita butuh kira-kira 10 orang, 5 pria dan 5 
wanita,” terang Glorian yang saat itu bertugas menjaga meja pendaftaran. 
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Sebagai bagian dari protokol kesehatan, kegiatan Job Fair hari ini hanya menerima formulir 
lamaran kerja saja, sementara untuk verifikasi dan wawancara lanjutan akan dilakukan di kantor 
perusahaan. 

Adapun beberapa perusahaan yang berpartisipasi membuka lowongan kerja antara lain Bromo 
Tirta Lestari, Sumber Alfaria Trijaya, Cendana Music, FIF Group, Adira Finance, Indofood Sukses 
Makmur serta perusahan lainya dari Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya. 

Dari 32 perusahaan yang tergabung. Sedangkan dari 32 perusahaan, para pencaker akan 
berebut 825 dari total 32 perusahaan. 

Tren angka pengangguran di Kota Probolinggo mengalami peningkatan 4 tahun terakhir. 
Berdasarkan data yang dihimpun, tahun 2016 tercatat ada 27.310 orang menganggur. Angka ini 
bertambah pada 2017 menjadi 30.615 orang, lalu pada 2018 menjadi 35.115 orang. Terakhir 
pada 2019, tercatat 36.578 orang yang menganggur. 

Data itu tidak sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo dari tahun ke 
tahun, yang mengalami peningkatan. “Saat ini tercatat angka pengangguran tahun 2019 di Kota 
Probolinggo sebanyak 36.578. Sementara usia kerja tercatat 180.057, angkatan kerja 144.313, 
dan kesempatan kerja sebanyak 107.735,” kata Fernanda Zulkarnain, wakil ketua DPRD Kota 
Probolinggo. 

Angka ini menunjukkan peningkatan dalam 3 tahun terakhir, sebelumnya sesuai data yang 
diperoleh dari Bappeda Litbang Kota Probolinggo (selengkapnya lihat infografis). “Jumlah itu 
dikhawatirkan akan terus bertambah jika tidak segera diatasi serius oleh pemerintah daerah,” 
ujar Politisi Golkar itu. 

Haris Nasution, wakil ketua DPRD Kota Probolinggo meminta kepada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) teknis bisa mempersiapkan dana untuk pelatihan tenaga kerja melalui Balai 
Latihan Kerja (BLK). Sehingga, mampu menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka 
pengangguran. 

” Jika terus dibiarkan, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di sosial masyarakat 
yang berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan di Kota Probolinggo,” ujar politisi PDIP 
tersebut. 

Di sisi lain, Haris Nasution menilai salah satu penyebab angka pengangguran bertambah karena 
masih minimnya pelatihan kerja kepada kaum muda di daerah. Ini, menjadikan pemuda sulit 
dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki kualifikasi kerja atau skill. 

Lebih lanjut Gogol Sudjarwo menjelaskan, tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh 
penambahan jumlah pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja. 

“Selain itu, angkatan kerja yang tersedia pun tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang 
diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, 
ataupun perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari 
kerja,” ujar Gogol Sudjarwo. 

“Selain itu, laju pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo pun cukup tinggi. Sehingga, memicu 
tingginya angka pengangguran di Kota Probolinggo,” tambahnya.(Wap) 
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Judul Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Ida Minta Perusahaan Utamakan 
Keselamatan Pekerja 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol 
kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja 
dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. “Terkait adanya lonjakan kasus Covid-
19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya,” katanya melalui 
keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021). 
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KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol 
kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja 
dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

“Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ujarnya. 

Menaker Ida mengatakan, sejak awal munculnya Covid-19, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulanganCovid-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Menurut Menaker, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat 
di tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam 
melakukan perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klaster baru di tempat kerja," katanya. 

Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke berbagai 
kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Menaker melihat ada 
kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja karena ini 
merupakan tanggung jawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya menyusun panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan pembinaan dan 
pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," tuturnya. CM   (ars). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. "Terkait adanya 
lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-
perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat 
kerjanya," ujar Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6). 
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KASUS COVID-19 MENINGKAT, MENAKER INSTRUKSIKAN PENGUSAHA UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," ujar Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6). 

Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ucap dia. 

Lebih jauh Menaker menyampaikan, sejak awal pandemi, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Ida menilai, aturan pencegahan itu sangat penting dan harus diterapkan secara ketat di tempat 
kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Covid-19. "Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol 
kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja," tegasnya. 

Lebih lanjut Menaker menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan 
secara langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. 
Ia melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan . 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, Portal Sistem Pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," tutur Ida. 
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Judul 100 Pelaku Usaha Mikro Sidoarjo Dididik Meningkatkan Produktivitas 
Usaha 
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Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Khoirul Anam (Kepala Bidang Pelatihan Kerja Disnaker Kab Sidoarjo) Kalau kegiatan 
dan usaha mereka bisa berkembang, berarti mereka termasuk naik kelas, tidak hanya itu saja-
saja, harus kreatip, sebab saat ini persaingan bisnis global sangat ketat 

positive - Drs Mudi Iriyanto (UPT Produksi Disnaker Provinsi Jatim) Kemampuan mental bisnis 
itu prosentasenya sampai 70%. Kemampuan ini sangat dominan untuk dikuasai 

negative - Drs Mudi Iriyanto (UPT Produksi Disnaker Provinsi Jatim) Aplikasi ini sebagai alat bantu 
untuk mengetahui 3 aspek tadi, masih kurang atau tidak. Keuangannya sehat atau tidak. 
Pemasarannya sudah sehat atau tidak 

 

Ringkasan 

Sebanyak 100 orang pelaku usaha mikro (UM) dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo, selama 3 hari, 
sejak 15-17 Juni, diberikan Bimtek oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, untuk bisa 
meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Disnaker Kab Sidoarjo, 
Khoirul Anam SSTP MAP, mengatakan para usaha mikro ini dimotivasi dari sejumlah aspek. 
Seperti manajemen, cara teknik bisnis dan dimotivasi mental bisnisnya. 

 

100 PELAKU USAHA MIKRO SIDOARJO DIDIDIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS 
USAHA 

Sebanyak 100 orang pelaku usaha mikro (UM) dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo, selama 3 hari, 
sejak 15-17 Juni, diberikan Bimtek oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, untuk bisa 
meningkatkan produktivitas pelaku usaha. 
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Kepala Bidang Pelatihan Kerja Disnaker Kab Sidoarjo, Khoirul Anam SSTP MAP, mengatakan para 
usaha mikro ini dimotivasi dari sejumlah aspek. Seperti manajemen, cara teknik bisnis dan 
dimotivasi mental bisnisnya. 

“Kalau kegiatan dan usaha mereka bisa berkembang, berarti mereka termasuk naik kelas, tidak 
hanya itu saja-saja, harus kreatip, sebab saat ini persaingan bisnis global sangat ketat,” kata 
Anam, Rabu (16/6) kemarin. 

Jenis pelaku usaha mikro yang diberikan bimbingan tersebut, diantaranya ada yang pelaku 
pembuatan kue, pembuatan hantaran, membuat kerajinan dan membuat makanan dan 
minuman. 

Salah satu pemberi materi dari UPT Produksi Disnaker Provinsi Jatim, Drs Mudi Iriyanto, 
menyampaikan aspek yang sangat dominan dibutuhan oleh para pelaku usaha mikro di Kab 
Sidoarjo, untuk bisa berkembang adalah menguasai kemampun mental bisnis. “Kemampuan 
mental bisnis itu prosentasenya sampai 70%. Kemampuan ini sangat dominan untuk dikuasai,” 
kata Mudi, dalam kesempatan yang sama. 

Sedangkan kemampuan berkembang dari unsur manajemen dan teknis bisnis, prosentase 
keduanya masing-masing 15%. 

Dirinya mengatakan kemampuan dari 100 peserta Bimtek tersebut masih kurang maksimal dalam 
menuju menguasai mental bisnis. 

Disampaikan harus ada 11 faktor yang harus dikuasai dan diperkuat untuk bisa menguasai 
mental bisnis tadi. Diantaranya seperti keberanian mengambil resiko, kreatif, punya visi, percaya 
diri,mandiri, enerjik, berpikir positip, tanggung jawab dan punya konsep. 

Ditambahkan Mudi, para pelaku usaha mikro ini juga perlu alat bantu, supaya dari mikro bisa 
menjadi kecil. Yakni dengan menggunakan aplikasi. 

Aplikasi yang telah dilaunching oleh Disnaker Provinsi Jawa Timur, pada 2 Juni 2021 ini namanya 
GEMAS-PRO, kepanjangan dari gerakan masif produktif. “Aplikasi ini sebagai alat bantu untuk 
mengetahui 3 aspek tadi, masih kurang atau tidak. Keuangannya sehat atau tidak. 
Pemasarannya sudah sehat atau tidak,” paparnya. (kus) 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah, mengatakan bahwa ini upaya yang tengah digencarkan Kemnaker adalah 
meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja 
(BLK). 

 

  



 

102 

 

KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN 4 MITRA INDUSTRI BESAR, MULAI ALFAMART 
HINGGA OLX 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa ini upaya yang tengah digencarkan 
Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai 
Latihan Kerja (BLK). 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Menaker, Rabu (16/6/2021). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Ida mengatakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja 
sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Pelatihan vokasi, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja 
bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

Akan tetapi, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah satunya 
industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 

"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ujarnya. 

Menaker mengatakan keberadaan industri sebagai mitra, dapat memberikan masukan atas 
kebutuhan keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan 
keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang 
digunakan di industri, bahkan soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

Untuk itu, menurut Ida industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam 
menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri. 

MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah 
dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk 
mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 

MoU dengan  OLX  Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Sedangkan MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam 
rangka penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. 



 

103 

 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya  Menaker Ida 
menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena 
pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku 
user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," kata Menaker Ida. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  mengatakan bahwa  industri  merupakan 
pihak yang paling memahami kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan secara riil di lapangan. 
"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana  pelatihan  dalam menciptakan  
link and match  antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," ujarnya, dalam 
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu. 

 

CIPTAKAN "LINK AND MATCH" LULUSAN BLK DAN INDUSTRI, KEMENAKER KERJA 
SAMA DENGAN 4 PERUSAHAAN 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  mengatakan bahwa  industri  merupakan 
pihak yang paling memahami kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan secara riil di lapangan. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana  pelatihan  dalam menciptakan  
link and match  antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," ujarnya, dalam 
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu. 

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara  
Kementerian Ketenagakerjaan  (Kemenaker) dengan empat perusahaan yang menjadi mitra 
industri besar di Indonesia, di Ruang Tridharma Kemenaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Adapun keempat perusahaan tersebut adalah PT Sumber Alfaria Tbk (  Alfamart  ), PT Kubota 
Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (  OLX Autos  ), dan PT Fintek Karya Nusantara (  LinkAja). 

Menaker Ida mengatakan, penandatanganan MoU tersebut dilakukan dengan tujuan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui model kerja sama antara 
Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Keberadaan industri sebagai mitra, kata dia, dapat memberikan masukan tentang kebutuhan 
keterampilan di industri, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, kekurangan 
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keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, dan  soft skills  apa saja yang dibutuhkan 
oleh industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," tutur Menaker Ida. 

Menurutnya, pelatihan vokasi akan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai 
dengan kebutuhan industri. 

Dengan demikian, ketika kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja bertambah, 
tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

Menaker Ida menyebutkan, kesuksesan program Kemenaker membutuhkan dukungan dari 
seluruh pihak, salah satunya industri selaku pengguna tenaga kerja. 

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida pun mengapresiasi keempat mitra industri atas 
partisipasi dan komitmennya demi membantu Kemenaker meningkatkan kualitas SDM Indonesia. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," harapnya. 

Melalui kerja sama tersebut, Menaker Ida juga berharap, lulusan pelatihan BLK dapat memenuhi 
kebutuhan industri sehingga akan lebih mudah terserap. 

Sementara itu, Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menyatakan, pihaknya akan 
berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah 
kepada masyarakat. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pembinaan  Pelatihan  Vokasi dan Produktivitas ini, merupakan bentuk nyata komitmen kami 
tersebut," kata Haryati. 

Menurutnya, dengan digitalisasi, maka penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

Sebagai informasi, MoU antara Kemenaker dengan LinkAja merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan atau pasca pelatihan vokasi. 

Adapun, MoU dengan Alfamart merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan 
sejak 2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan 
SDM kompeten di bidang retail. 

Lebih lanjut, MoU dengan OLX Autos merupakan kerja sama yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, 
khususnya untuk mempersiapkan SDM sebagai petugas inspeksi kendaraan. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia merupakan kerja sama yang berkaitan dengan 
pengembangan pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong pengantar kerja menyesuaikan cara pandang 
dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. Hal itu 
dilakukan untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan pesat 
teknologi serta menekan angka  pengangguran . 

 

MENAKER: PENGANTAR KERJA UJUNG TOMBAK KESUKSESAN LOMPATAN BESAR 
KEMNAKER 

JAKARTA  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong pengantar kerja menyesuaikan 
cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar 
global. 

Hal itu dilakukan untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat 
perkembangan pesat teknologi serta menekan angka  pengangguran . 

"Saya berharap pengantar kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker. Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami 
taruhkan," kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 
'Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6). 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut yakni Ekosistem 
Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi 
Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan  Pekerja Migran Indonesia . 

Ida Fauziyah berpendapat, sesuai dengan tugas pokoknya mempertemukan pencari kerja dan 
pemberi kerja, pengantar kerja juga merupakan garda terdepan dalam pemberian layanan 
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 
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Di era digitalisasi, pengantar kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. 

Hal itu karena masyarakat saat ini sangat familiar dengan aplikasi  smartphone, yang mampu 
menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. 

Ida menilai termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," ujar Menaker Ida 
Fauziyah. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu juga berharap pengantar kerja dapat menjadi agent of 
change (agen perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi 
dimanapun berkarya. 

"Optimalkan potensi diri anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," harap Menaker Ida Fauziyah. 

Melalui kegiatan sinergitas tersebut, lanjut Menaker Ida Fauziyah, pengantar kerja akan 
konsisten bersinergi melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga mampu menyelesaikan setiap 
permasalahan ketenagakerjaan. 

"Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam era 
digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan berkesinambungan," katanya. 

Dirjen Binapenta dan PKK  Kemnaker  Suhartono mengatakan dalam rangka melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 

Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan baik kemampuan teknis (hard skill) sesuai era digitalisasi, maupun kemampuan 
softskill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan 
penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat. 

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 
orang," kata Suhartono. 

Kegiatan Sinergitas Pengantar Kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional Pemgantar Kerja di 
seluruh Indonesia. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang 
Disnaker Kabupaten/Kota. 

(jpnn). 

 

  



 

108 

 

Judul Turunkan Tim Terbaik, BPJS Ketenagakerjaan Raih Runner Up di 
Kompetisi Futsal Tripartit 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Kompetisi Futsal Tripartit 2021 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/olahraga/412346/turunkan-tim-terbaik-
bpjs-ketenagakerjaan-raih-runner-up-di-kompetisi-futsal-tripartit 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-16 19:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turunkan skuat terbaiknya di Kompetisi Futsal Tripartit 
(KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam turnamen yang 
digelar pada 13-15 Juni tersebut, BPJAMSOSTEK bersaing dengan 18 tim lainnya yang berasal 
dari perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh, Apindo, Kadin, Perusahaan, dan Kementerian 
Ketenagakerjaan. Seluruh tim tersebut bermain untuk memperebutkan hadiah total ratusan juta 
rupiah dan piala kejuaraan. 

 

TURUNKAN TIM TERBAIK, BPJS KETENAGAKERJAAN RAIH RUNNER UP DI 
KOMPETISI FUTSAL TRIPARTIT 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turunkan skuat terbaiknya di Kompetisi Futsal Tripartit 
(KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Dalam turnamen yang digelar pada 13-15 Juni tersebut, BPJAMSOSTEK bersaing dengan 18 tim 
lainnya yang berasal dari perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh, Apindo, Kadin, Perusahaan, dan 
Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh tim tersebut bermain untuk memperebutkan hadiah total 
ratusan juta rupiah dan piala kejuaraan. 

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, penyelenggara mewajibkan seluruh tim untuk 
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seluruh pemain dan official wajib menjalani 
swab antigen serta cek suhu tubuh setiap hari, menggunakan masker selama berada di dalam 
area kompetisi, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau di tempat yang sudah disediakan, 
serta dilarang membawa supporter ke tempat pertandingan. 

Aturan main dalam kompetisi ini juga sudah disesuaikan, sehingga diharapkan para pemain 
dapat saling bersinergi dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kekeluargaan. 

"Dengan mengikutsertaan tim futsal BPJAMSOSTEK pada kompetisi ini, kami ingin mempererat 
tali silaturahmi dengan seluruh stakeholder yang turut berlaga di sini, kami juga berkomitmen 
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untuk mematuhi seluruh aturan main serta protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pihak 
penyelenggara," ungkap Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 
BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja. 

Setelah memenangkan seluruh laga di fase penyisihan hingga semi final, BPJAMSOSTEK berhasil 
melaju ke babak final dan melawan tim futsal dari K-SPSI 1973. Namun dalam pertandingan 
pamungkas tersebut BPJAMSOSTEK harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 7-3, dengan 
demikian tim futsal BPJAMSOSTEK keluar sebagai runner up dan berhak membawa pulang 
hadiah sebesar Rp25 juta. Sedangkan untuk podium ketiga ditempati oleh tim futsal dari K-KASBI 
yang berhasil mengalahkan (K)-SBSI dengan kedudukan 6-3. 

"Kami puas dengan hasil yang diperoleh dan mengucapkan apresiasi kepada seluruh pemain 
yang telah berjuang hingga akhir. Selain itu kami juga mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi 
ini dengan tetap mengedepankan fair play serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga 
agenda ini diadakan secara berkala sehingga seluruh stakeholder dari unsur tripartit memiliki 
hubungan yang solid," tutup Utoh. (RO/OL-10). 
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Narasumber 

negative - Kombes Pol Hotma Victor Sihombing (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Nunukan) Jadi oknum A ini dari informasi yang kita terima saling mengenal 
dengan oknum yang satunya lagi inisial AL yang memiliki kendaraan yang disewakan untuk 
perjalanan para PMI dari Long midang ke Long Bawan kemudian oknum AL setibanya ke Long 
Bawan para PMI diserahkan kepada oknum A untuk mengurus keberangkatan mereka sampai 
dengan ke Nunukan 

neutral - Kombes Pol Hotma Victor Sihombing (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Nunukan) Dan kami juga curigai aksi yang dilakukan ini bukan kali saja karena 
sampai dengan hari ini sudah lebih kurang kita menerima 114 Pekerja Migran Indonesia yang 
pulang mandiri dari Krayan, dan kebetulan satu minggu lalu itu adalah informasi yang kami 
terima dari salah satu PMI. Tidak menutup kemungkinan PMI-PMI sebelumnya yang kami 
pulangkan juga mengalami nasib yang sama 

 

Ringkasan 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh BP2MI Nunukan pada pekan lalu, ada 7 orang Pekerja 
Migran Indonesia (PMI)  yang bekerja di Lawas Sarawak Malaysia kembali ke Indonesia melalui 
Kecamatan Krayan. 

 

SATU ORANG PNS DI KECAMATAN KRAYAN DI DUGA PUNGLI 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh BP2MI Nunukan pada pekan lalu, ada 7 orang Pekerja 
Migran Indonesia (PMI)  yang bekerja di Lawas Sarawak Malaysia kembali ke Indonesia melalui 
Kecamatan Krayan. 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan Kombes Pol Hotma Victor 
Sihombing mengatakan setelah mereka tiba di BP2MI Nunukan, pihaknya melakukan sesi 
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tanyajawab, dari tanyajawab itu diketahui mereka mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3 juta 
lebih/orang, setelah ditelusuri mereka dimintai biaya transportasi dari Long Midang ke Long 
Bawan menggunakan kendaraan roda empat, sampai ke penginapan. Kemudian oknum A yang 
mengurus semua hingga PMI dapat berangkat ke Nunukam dengan selamat. Namun sebelum 
mereka berangkat ke Nunukan, mereka dimintai biaya yang besar agar bisa ke Nunukan. 

Lanjut Victor Sihombing mengatakan, satu orang PNS berinisial AL dan A seorang pengantar air 
galon memungut biaya terhadap 7 PMI ini,  meski demikian setelah AL menjemput dan 
menggunakan kendaraannya, selanjutnya A yang mengurus semuanya hingga PMI tiba di 
Nunukan. 

"Jadi oknum A ini dari informasi yang kita terima saling mengenal dengan oknum yang satunya 
lagi inisial AL yang memiliki kendaraan yang disewakan untuk perjalanan para PMI dari Long 
midang ke Long Bawan kemudian oknum AL setibanya ke Long Bawan para PMI diserahkan 
kepada oknum A untuk mengurus keberangkatan mereka sampai dengan ke Nunukan, " 
jelasnya. Rabu (16/6/2021). 

Ia mengungkapkan setelah kejadian ini BP2MI Nunukan melakukan tindakan dengan menyurati 
Polsek Krayan, Koramil Krayan, Camat Krayan, Puskesmas Krayan dan Otoritas Bandara di 
Krayan untuk dilakukan penertipan agar aksi-aksi dari oknum ini tidak terulang kembali. 

"Dan kami juga curigai aksi yang dilakukan ini bukan kali saja karena sampai dengan hari ini 
sudah lebih kurang kita menerima 114 Pekerja Migran Indonesia yang pulang mandiri dari 
Krayan,  dan kebetulan satu minggu lalu itu adalah informasi yang kami terima dari salah satu 
PMI. Tidak menutup kemungkinan PMI-PMI sebelumnya yang kami pulangkan juga mengalami 
nasib yang sama," ujarnya. 

Ia berharap kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi dengan semangat Presiden RI Joko Widodo 
untuk memberantas aksi-aksi premanisme. Kejadian ini jangan terjadi di wilayah Nunukan, 
terutama para oknum yang mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. 

Ia menyebutkan, PMI sudah cukup menderita bekerja di wilayah Malaysia, bahkan tidak di gaji 
atau tidak dibayar, akhirnya mereka memutuskan pulang ke Indonesia. 
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Ringkasan 

Untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan pesat teknologi 
serta menekan angka pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong 
Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu 
memenangkan kompetisi di pasar global. 

 

MENAKER: PENGANTAR KERJA BERPERAN PENTING TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan pesat teknologi 
serta menekan angka pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong 
Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu 
memenangkan kompetisi di pasar global. 

"Saya berharap Pengantar Kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker. Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami 
taruhkan," kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 
'Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6). 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut yakni Ekosistem 
Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi 
Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Menaker Ida Fauziyah berpendapat, sesuai dengan tugas pokoknya mempertemukan pencari 
kerja dan pemberi kerja, Pengantar Kerja juga merupakan garda terdepan dalam pemberian 
layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

Di era digitalisasi, Pengantar Kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. Karena masyarakat saat ini sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang 
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mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar 
kerja dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," ujar Menaker Ida 
Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah berharap Pengantar Kerja dapat menjadi agent of change (agen 
perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi di mana pun berkarya. 
"Optimalkan potensi diri anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," harap Menaker Ida Fauziyah. 

Melalui kegiatan Sinergitas ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, Pengantar Kerja akan konsisten 
bersinergi melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga mampu menyelesaikan setiap 
permasalahan ketenagakerjaan. 

"Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam era 
digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan berkesinambungan," katanya. 

Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono, mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan 
dan kemampuan baik kemampuan teknis (hard skill) sesuai era digitalisasi, maupun kemampuan 
softskill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan 
penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat. 

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 
orang," kata Suhartono. 

Kegiatan Sinergitas Pengantar Kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di 
seluruh Indonesia. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang 
Disnaker Kabupaten/Kota. [hhw]. 
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negative - Rahma (Wali Kota Tanjungpinang) tidak manusiawi dan mengakibatkan orang 
menderita atau tereksploitasi 

negative - Rahma (Wali Kota Tanjungpinang) TPPO dengan modus sebagai tenaga kerja, yaitu 
mempekerjakan orang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dengan imbalan atau gaji 
yang tidak sesuai dan tidak layak, misalnya di tempat hiburan malam atau tempat lainnya yang 
rawan risiko 

positive - Rahma (Wali Kota Tanjungpinang) Upaya pencegahan dan penanganan TPPO harus 
dilakukan secara bersama, terpadu, dan terintegrasi, sehingga dapat kita wujudkan 
Tanjungpinang Zero TPPO 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau telah membentuk Tim Gugus Tugas 
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terdiri dari unsur pemkot, 
kecamatan, kelurahan, RT/RW, TNI dan Polri, LSM, media massa, dunia usaha, dan masyarakat. 
Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyatakan pembentukan tim gugus tugas tersebut bertujuan 
untuk mencegah, sekaligus menangani tindak pidana perdagangan orang, termasuk kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 

 

PEMKOT TANJUNGPINANG BENTUK TIM GUGUS TUGAS TANGANI PERDAGANGAN 
ORANG 

Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau telah membentuk Tim Gugus Tugas 
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terdiri dari unsur pemkot, 
kecamatan, kelurahan, RT/RW, TNI dan Polri, LSM, media massa, dunia usaha, dan masyarakat. 
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Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyatakan pembentukan tim gugus tugas tersebut bertujuan 
untuk mencegah, sekaligus menangani tindak pidana perdagangan orang, termasuk kekerasan 
terhadap perempuan dan anak."TPPO merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia, tidak 
manusiawi dan mengakibatkan orang menderita atau tereksploitasi," kata Rahma, di 
Tanjungpinang, Rabu. 

Rahma menyebut TPPO merupakan aktivitas indikasi berskala internasional dengan sasaran 
korban masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan desa. 

Dia menyampaikan kasus TPPO cukup banyak ditemukan di Kepri, dengan modus sebagai tenaga 
kerja dan korbannya rata-rata berasal dari luar daerah tersebut. 

Para korban dikirim ke luar negeri seperti ke Malaysia dan transit di wilayah Kepri. Ini tidak 
terlepas dari kondisi geografis daerah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga. "TPPO 
dengan modus sebagai tenaga kerja, yaitu mempekerjakan orang pada tempat-tempat yang 
tidak semestinya dengan imbalan atau gaji yang tidak sesuai dan tidak layak, misalnya di tempat 
hiburan malam atau tempat lainnya yang rawan risiko," ujar Rahma. 

Menurut Rahma, Pemkot Tanjungpinang telah menyusun rencana aksi pencegahan dan 
penanganan TPPO, serta memfasilitasi rumah perlindungan korban pada UPTD PPA di Kota 
Piring. 

Rahma berharap dengan terbentuknya tim gugus tugas, semua unsur yang tergabung di 
dalamnya dapat lebih memantapkan perannya dan semakin aktif. Apalagi ada kecenderungan 
pergeseran TPPO yang tidak lagi dengan modus konvensional tetapi secara daring. "Upaya 
pencegahan dan penanganan TPPO harus dilakukan secara bersama, terpadu, dan terintegrasi, 
sehingga dapat kita wujudkan Tanjungpinang Zero TPPO," demikian Rahma. 
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neutral - Saepul Tavip (Ketua Umum IHII) Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja 
pelayanan kepada peserta dan akan berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan ke depannya 

negative - Saepul Tavip (Ketua Umum IHII) Tentunya ke depan, pendapatan iuran program JKK 
dan JKM masih akan turun karena iuran JKK dan JKM akan direlokasi ke program JKP, yaitu 
masing-masing sebesar 0,14 persen dan 0,1 persen. Dampaknya adalah rasio klaim JKK dan JKM 
akan tetap tinggi di 2021 

negative - Saepul Tavip (Ketua Umum IHII) Pemerintah mendaftarkan pekerja informal miskin, 
seperti pemulung, petani dan nelayan miskin, pedagang asongan miskin, dan sebagainya 
menjadi peserta JKK dan JKM yang iurannya dibayarkan pemerintah 

neutral - Saepul Tavip (Ketua Umum IHII) Dengan semakin besar kepesertaan, maka 
pendapatan iuran akan meningkat sehingga rasio klaim akan bisa diturunkan 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja  (SP) mengaku khawatir layanan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh  BPJS 
Ketenagakerjaan  terdampak oleh rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
Apalagi, rasio klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
masih tinggi seperti tercermin dari kinerja sepanjang 2020 lalu. Kekhawatiran tersebut 
disampaikan oleh Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) yang merupakan lembaga kajian 
hubungan industrial dan jaminan sosial. IHII adalah wadah bagi serikat pekerja/serikat buruh 
dari beberapa konfederasi dan federasi. 
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REKOMPOSISI IURAN JKP DIKHAWATIRKAN GANGGU LAYANAN BPJS 

Serikat pekerja  (SP) mengaku khawatir layanan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh  BPJS 
Ketenagakerjaan  terdampak oleh rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
Apalagi, rasio klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
masih tinggi seperti tercermin dari kinerja sepanjang 2020 lalu. 

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) yang 
merupakan lembaga kajian hubungan industrial dan jaminan sosial. IHII adalah wadah bagi 
serikat pekerja/serikat buruh dari beberapa konfederasi dan federasi. 

"Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada peserta dan akan 
berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke depannya," 
ungkapnya Ketua Umum IHII Saepul Tavip dalam keterangan resmi, Rabu (16/6). 

Seperti diketahui, iuran JKP ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. 
Total iuran itu bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran 
sebesar 0,24 persen. Detailnya, rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14 persen dan rekomposisi 
iuran JKM sebesar 0,10 persen. 

Saepul menuturkan berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2020, rasio klaim JKM 
tercatat sebesar 73,80 persen terhadap premi dan JKK 41,07 persen. 

Sementara rasio klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 67,05 persen karena jumlah PHK terus terjadi 
dan Jaminan Pensiun (JP) relatif rendah sebesar 2,4 persen. 

"Tentunya ke depan, pendapatan iuran program JKK dan JKM masih akan turun karena iuran 
JKK dan JKM akan direlokasi ke program JKP, yaitu masing-masing sebesar 0,14 persen dan 0,1 
persen. Dampaknya adalah rasio klaim JKK dan JKM akan tetap tinggi di 2021," ujarnya. 

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan nominal klaim yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
sepanjang tahun lalu bertambah 22,65 persen, yakni dari Rp29,71 triliun menjadi Rp36,44 triliun. 

Namun, iuran premi dana jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp73,26 triliun, 
turun 0,21 persen dari tahun sebelumnya Rp73,42 triliun. 

Selain menyampaikan kekhawatirannya, serikat pekerja juga mendorong pemerintah melakukan 
sejumlah alternatif mendorong premi BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya dengan meningkat 
jumlah peserta program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pekerja informal. 

"Pemerintah mendaftarkan pekerja informal miskin, seperti pemulung, petani dan nelayan 
miskin, pedagang asongan miskin, dan sebagainya menjadi peserta JKK dan JKM yang iurannya 
dibayarkan pemerintah," katanya. 

Selain pekerja informal, ia juga mendorong pemerintah mendaftarkan pekerja pemerintah non 
ASN seperti guru honorer dan pekerja honorer pemerintah lainnya sebagai peserta. 

Selain itu, ia mengusulkan pemerintah mewajibkan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau 
peserta mandiri menjadi peserta JKK dan JKM sesuai dengan amanat Pasal 7 dan 8 Peraturan 
Presiden Nomor 109 Tahun 2013  "Dengan semakin besar kepesertaan, maka pendapatan iuran 
akan meningkat sehingga rasio klaim akan bisa diturunkan," tandasnya. 
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Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) berhasil meraih gelar  
runner-up  pada Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI). Pada turnamen yang digelar dari 13-15 
Juni 2021 tersebut, BPJamsostek menurunkan tim terbaik untuk bersaing dengan 18 tim lain 
yang berasal dari perwakilan serikat pekerja atau buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perusahaan, serta Kemnaker. 

 

TURUNKAN TIM TERBAIK, BPJAMSOSTEK RAIH RUNNER-UP DI KOMPETISI FUTSAL 
TRIPARTIT 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) berhasil meraih gelar  
runner-up  pada Kompetisi Futsal Tripartit (KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI). 

Pada turnamen yang digelar dari 13-15 Juni 2021 tersebut, BPJamsostek menurunkan tim terbaik 
untuk bersaing dengan 18 tim lain yang berasal dari perwakilan serikat pekerja atau buruh, 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perusahaan, serta 
Kemnaker. 

Tim yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut bermain untuk memperebutkan total hadiah 
ratusan juta rupiah dan piala kejuaraan. 

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek Irvansyah Utoh 
Banja mengatakan, Kompetisi Futsal Tripartit menjadi momentum bagi BPJamsostek untuk 
mempererat tali silaturahmi dengan seluruh  stakeholder  yang turut berlaga. 

"Kami juga berkomitmen untuk mematuhi seluruh aturan main serta protokol kesehatan yang 
telah diwajibkan oleh pihak penyelenggara," ujar Utoh dalam rilis resmi yang diterima 
Kompas.com, Rabu (16/6/2021). 
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BPJamsostek berhasil melaju ke babak final setelah berhasil menyapu bersih seluruh 
pertandingan di babak penyisihan dan juga semifinal. 

Pada pertandingan final, BPJamsostek menghadapi K-SPSI 1973. Dalam laga puncak tersebut, 
BPJamsostek harus mengakui keunggulan lawannya. Mereka takluk dengan skor 7-3. 

Dengan demikian, BPJamsostek menjadi juara kedua dan berhak atas hadiah sebesar Rp 25 juta. 

Adapun juara ketiga diraih oleh tim futsal dari K-KASBI yang berhasil mengalahkan (K)-SBSI 
dengan skor 6-3. 

Meski keluar sebagai  runner-up, jelas Utoh, pihaknya tetap puas dengan pencapaian tersebut. 
Ia juga mengapresiasi seluruh pemain BPJamsostek karena telah berjuang hingga akhir. 

"Kami juga mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini dengan tetap mengedepankan  fair 
play  serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga agenda ini (dapat) diadakan secara 
berkala sehingga seluruh  stakeholder  dari unsur tripartit memiliki hubungan yang solid," kata 
Utoh. 

Sebagai informasi, pada kompetisi tersebut, panitia penyelenggara mewajibkan seluruh tim 
untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi mencegah penularan Covid-19. 

Seluruh pemain dan  official  wajib menjalani  swab antigen  dan melakukan pengecekan suhu 
tubuh setiap hari. Peserta juga diminta menggunakan masker selama berada dalam area 
kompetisi, mencuci tangan dengan air dan sabun atau  hand sanitizer, serta dilarang membawa 
suporter ke tempat pertandingan. 

Aturan main dalam kompetisi tersebut juga sudah disesuaikan dengan standar yang berlaku. 
Dengan begitu, para pemain diharapkan dapat saling bersinergi, serta menjunjung tinggi rasa 
solidaritas dan kekeluargaan. 
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Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama 
dengan dunia usaha dan industri. Seperti yang dilakukan hari ini, Kemenaker melakukan nota 
kesepahaman atau MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT 
Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) di Ruang Tridharma 
Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6). 

 

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMENAKER TEKEN MOU EMPAT MITRA 
INDUSTRI BESAR 

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama 
dengan dunia usaha dan industri. 

Seperti yang dilakukan hari ini, Kemenaker melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan PT 
Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan 
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6). 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, kerja sama ini bertujuan membekali tenaga 
kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

“Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia,” jelas Menaker Ida. 

Ia menyadari, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah satunya 
industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja yang memahami kompetensi secara riil di 
lapangan. 
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Keberadaan industri sebagai mitra diharapkan dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, serta masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau 
instruktur pelatihan. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," lanjutnya. 

MoU dengan Alfamart merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak tahun 
2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM 
kompeten di bidang retail. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 

Kemudian MoU dengan OLX Autos berkaitan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," tandasnya. 
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BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turunkan skuad terbaiknya di Kompetisi Futsal Tripartit 
(KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam turnamen yang 
digelar sejak tanggal 13 - 15 Juni tersebut, BPJAMSOSTEK bersaing dengan 18 tim lainnya yang 
berasal dari perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh, Apindo, Kadin, Perusahaan, dan Kementerian 
Ketenagakerjaan. Seluruh tim tersebut bermain untuk memperebutkan hadiah total ratusan juta 
rupiah dan piala kejuaraan. 

 

TURUNKAN TIM TERBAIK, BPJAMSOSTEK RAIH RUNNER UP KFT 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turunkan skuad terbaiknya di Kompetisi Futsal Tripartit 
(KFT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Dalam turnamen yang digelar sejak tanggal 13 - 15 Juni tersebut, BPJAMSOSTEK bersaing 
dengan 18 tim lainnya yang berasal dari perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh, Apindo, Kadin, 
Perusahaan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh tim tersebut bermain untuk 
memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah dan piala kejuaraan. 

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, penyelenggara mewajibkan seluruh tim untuk 
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seluruh pemain dan official wajib menjalani 
swab antigen serta cek suhu tubuh setiap hari, menggunakan masker selama berada di dalam 
area kompetisi, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau di tempat yang sudah disediakan, 
serta dilarang membawa supporter ke tempat pertandingan. 

Aturan main dalam kompetisi ini juga sudah disesuaikan, sehingga diharapkan para pemain 
dapat saling bersinergi dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kekeluargaan. 

"Dengan mengikutsertaan tim futsal BPJAMSOSTEK pada kompetisi ini, kami ingin mempererat 
tali silaturahmi dengan seluruh stakeholder yang turut berlaga disini, kami juga berkomitmen 
untuk mematuhi seluruh aturan main serta protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pihak 
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penyelenggara," ungkap Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga 
BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja. 

Setelah memenangkan seluruh laga di fase penyisihan hingga semi final, BPJAMSOSTEK berhasil 
melaju ke babak final dan melawan tim futsal dari K-SPSI 1973. Namun dalam pertandingan 
pamungkas tersebut BPJAMSOSTEK harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 7-3, dengan 
demikian tim futsal BPJAMSOSTEK keluar sebagai runner up dan berhak membawa pulang 
hadiah sebesar Rp 25 juta. Sedangkan untuk podium ketiga ditempati oleh tim futsal dari K-
KASBI yang berhasil mengalahkan (K)-SBSI dengan kedudukan 6-3. 

"Kami puas dengan hasil yang diperoleh dan mengucapkan apresiasi kepada seluruh pemain 
yang telah berjuang hingga akhir. Selain itu kami juga mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi 
ini dengan tetap mengedepankan fair play serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga 
agenda ini diadakan secara berkala sehingga seluruh stakeholder dari unsur tripartit memiliki 
hubungan yang solid," tutup Utoh. 
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Untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan pesat teknologi 
serta menekan angka pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong 
Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir. Hal ini dilakukan agar tidak tertinggal 
dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

 

MENAKER: PENGANTAR KERJA BERPERAN PENTING TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

INFO NASIONAL - Untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat 
perkembangan pesat teknologi serta menekan angka pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah mendorong Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir. Hal ini 
dilakukan agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

"Saya berharap Pengantar Kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker," kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 
'Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Juni 
2021. 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut yakni Ekosistem 
Digital SIAP Kerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi 
Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Menaker Ida berpendapat, sesuai dengan tugas pokoknya mempertemukan pencari kerja dan 
pemberi kerja, Pengantar Kerja juga merupakan garda terdepan dalam pemberian layanan 
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

Di era digitalisasi, Pengantar Kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. Karena masyarakat saat ini sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang 
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mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar 
kerja dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," ujar Ida. 

Ida berharap Pengantar Kerja dapat menjadi agent of change yang mampu memberi warna baru 
dalam budaya organisasi dimanapun berkarya. "Optimalkan potensi diri anda agar dapat 
berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ketenagakerjaan," tuturnya. 

Melalui kegiatan Sinergitas ini, lanjut Ida, Pengantar Kerja akan konsisten bersinergi 
melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan 
ketenagakerjaan. "Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja dalam era digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan 
berkesinambungan," katanya. 

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan baik hard skill sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan 
pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang 
optimal kepada masyarakat. 

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 
orang," kata Suhartono. 

Kegiatan Sinergitas Pengantar Kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di 
seluruh Indonesia. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang 
Disnaker Kabupaten/Kota.( . 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait lonjakan kasus covid-19 yang terjadi 
di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan 
covid-19 di tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan covid-19 di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik, kita 
harapkan produktivitas usaha berangsur pulih. Perekonomian nasional juga kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan dan menjalankan 
protokol kesehatan, kita bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

 

Ringkasan 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan terus menerapkan protokol 
kesehatan di tempat kerja dengan ketat. Langkah ini penting untuk melindungi pekerja dari 
ancaman penularan covid-19. "Terkait lonjakan kasus covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, 
kita mengingatkan perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan covid-19 di tempat 
kerjanya," ujar Ida dalam keterangan resmi, Rabu (16/6) 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK, PERUSAHAAN DIMINTA UTAMAKAN KESELAMATAN 
PEKERJA 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan terus menerapkan protokol 
kesehatan di tempat kerja dengan ketat. Langkah ini penting untuk melindungi pekerja dari 
ancaman penularan covid-19. 
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"Terkait lonjakan kasus covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan 
agar menerapkan protokol pencegahan covid-19 di tempat kerjanya," ujar Ida dalam keterangan 
resmi, Rabu (16/6). 

Menurutnya, disiplin protokol kesehatan bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan 
usaha. Sekaligus, melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan covid-19 di tempat kerja. 
Kalau semuanya sudah membaik, kita harapkan produktivitas usaha berangsur pulih. 
Perekonomian nasional juga kembali normal," imbuh Ida. 

Sejak awal munculnya pandemi covid-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa aturan untuk 
pencegahan dan penanggulangan. Misalnya, Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 
M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam 
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan dan menjalankan protokol kesehatan, kita bisa tekan penyebaran atau 
klaster baru di tempat kerja," pungkasnya. 

Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan langsung ke berbagai kawasan 
industri, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan. Pihaknya melihat ada kesadaran dari pelaku 
usaha untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja.(OL-11). 
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BUMN sektor transportasi Perum  Damri  buka suara atas tudingan pihak buruh yang 
menyebutkan kelalaian Damri dalam mensejahterakan karyawannya. Corporate Secretary Perum  
Damri  Sidik Pramono mengatakan, terdapat beberapa catatan terhadap pernyataan serikat 
buruh tersebut, mulai dari alasan pembayaran upah yang hanya sebagian hingga tudingan 
mutasi karyawan karena alasan pribadi. 

 

DITUDING TELANTARKAN KARYAWAN, BEGINI RESPONS DAMRI 

BUMN sektor transportasi Perum  Damri  buka suara atas tudingan pihak buruh yang 
menyebutkan kelalaian Damri dalam mensejahterakan karyawannya. 

Corporate Secretary Perum  Damri  Sidik Pramono mengatakan, terdapat beberapa catatan 
terhadap pernyataan serikat buruh tersebut, mulai dari alasan pembayaran upah yang hanya 
sebagian hingga tudingan mutasi karyawan karena alasan pribadi. 

"Semenjak pandemi Covid-19 di Maret 2020 yang dibarengi dengan pengurangan mobilitas, 
terjadi penurunan aktivitas transportasi massal, yang menjadikan kondisi keuangan Perusahaan 
tidak baik. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir Perusahaan mencatat kerugian," ujar 
Sidik kepada  Liputan6.com, Rabu (16/6/2021). 

Sidik melanjutkan, kondisi tersebut memaksa direksi untuk melakukan berbagai hal, termasuk 
memutuskan adanya penangguhan atau penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan 
perusahaan, termasuk direksi. Dirinya juga menegaskan, pembayaran tersebut ditunda, bukan 
dipotong. 

"Karena sifatnya adalah penundaan, hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada 
saatnya nanti kondisi membaik, kewajiban Perusahaan tentu akan dipenuhi," katanya. 
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Lalu, terkait besaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2021, hal itu telah ditetapkan 
sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan hal tersebut sudah dikomunikasikan 
kepada Serikat Pekerja. 

Karena kondisi  Damri  sudah dikomunikasikan kepada Serikat Pekerja, maka Sidik membantah 
jika ada unsur ketidaksukaan dalam perpindahan ketua serikat pekerja tersebut. 

"Tidak benar jika dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan 
manajemen, terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua," 
katanya. 

Buruh Tuding Damri Telantarkan Buruh, Tak Bayar THR hingga Upah di Bawah Aturan 

Sebelumnya, Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI menuding BUMN 
transportasi  Damri  menelantarkan karyawan dengan tidak memberi hak yang sepadan dengan 
kewajibannya. 

Ketua Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI Iswan Abdullah mengatakan, 
pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan manajemen  Damri  meliputi pelanggaran kode etik 
dalam bekerja hingga pembayaran upah di bawah standar. 

"  Damri  sampai hari ini belum melaksanakan perintah hak para pekerja, untuk mendapatkan 
hak tunjangan hari raya, di mana pihak Damri membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang 
seharusnya 1 bulan upah, ternyata hanya membayarkan jauh dari ketentuan perundangan 
terkait upah," ujar Iswan dalam konferensi pers, Rabu (16/6/2021). 

Pihaknya juga meminta manajemen untuk membayar upah sesuai ketentuan upah minimum. 
Hal ini dinilai bertentangan dengan undang-undang. 

"Lalu, barangkali Menteri BUMM dan pemerintah tidak tahu, ada pelanggaran hak para pekerja 
di Damri, di mana baik di Jawa dan di daerah (lain), ada perusahaan yang tidak membayarkan 
upah 5-8 bulan sampai saat ini," ujarnya. 

Kemudian, Iswan berkata, terjadi pelanggaran kode etik pekerjaan yang dilandasi ketidaksukaan. 
Iswan mengaku, ketua serikat pekerja mereka telah dimutasi ke kantor wilayah Papua, yang 
disinyalir ada hubungannya dengan tuntutan mereka. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSPI Said Iqbal memastikan akan menuntaskan kasus ini 
dengan meminta bantuan berbagai pihak. 

"Kami akan ke DPR untuk membentuk Panja atau Pansus dan tentu khusus  Damri  dipanggil 
dalam bentuk RDPU oleh komisi IX dan kami sudah berkomunikasi dengan komisi IX DPR," ujar 
Said. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya mengoptimalkan kinerja petugas  
pengantar kerja  yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk menghadapi dinamika perubahan 
yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi. 

 

MENAKER IDA: PENGANTAR KERJA BERPERAN PENTING TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya mengoptimalkan kinerja petugas  
pengantar kerja  yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk menghadapi dinamika perubahan 
yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pengantar kerja berperan 
penting untuk menurunkan angak  pengangguran . Oleh karena itu, dia mendorong agar para 
pengantar kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu 
memenangkan kompetisi di pasar global. 

"Saya berharap pengantar kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki 
peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker. Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami 
taruhkan," tutur Ida saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara 'Sinergitas 
Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, (16/6/2021). 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut yakni Ekosistem 
Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi 
Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Kata Ida, sesuai dengan tugas pokoknya mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, 
pengantar kerja juga merupakan garda terdepan dalam pemberian layanan penempatan tenaga 
kerja dan perluasan kesempatan kerja. 



 

131 

 

Di era digitalisasi, pengantar kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. Karena masyarakat saat ini sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang 
mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar 
kerja dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi 
sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," ujarnya. 

Ida berharap, pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu 
memberi warna baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya. 

"Optimalkan potensi diri anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan 
ketenagakerjaan," harap Ida. 

Melalui kegiatan sinergitas ini, lanjut Ida, pengantar kerja akan konsisten bersinergi 
melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan 
ketenagakerjaan. "Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja dalam era digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan 
berkesinambungan," katanya. 

Sementara Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, dalam rangka melaksanakan 
tugas dan fungsinya, Pejabat Fungsional pengantar kerja perlu dibekali dengan peningkatan 
pengetahuan dan kemampuan baik kemampuan teknis (hard skill) sesuai era digitalisasi, maupun 
kemampuan softskill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan 
pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat. 

"Sampai saat ini jumlah petugas antar kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 
orang," kata Suhartono. 

Sebagai informasi, kegiatan sinergitas pengantar kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional 
Pemgantar Kerja di seluruh Indonesia. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 
Kemnaker, 182 dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker 
provinsi dan 197 orang Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Memorandum of Understanding (  MoU  ) atau 
nota kesepahaman dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Tridharma  Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas  SDM  Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (  
BLK  ) dengan dunia usaha dan industri. 

 

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN 4 MITRA 
INDUSTRI BESAR 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Memorandum of Understanding (  MoU  ) atau 
nota kesepahaman dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma  Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas  SDM  Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (  BLK  ) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, saat ini, pemerintah tengah gencar 
meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja 
(BLK). Pelatihan vokasi, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai 
dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja 
bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," tutur Ida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, (16/6/2021). 
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Kendati demikian, kesuksesan program ini, membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah 
satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 

"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ucapnya. 

Ida meyakini, keberadaan industri sebagai mitra, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Ida. 

Lebih jauh Ida menjelaskn, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan 
perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait 
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang 
retail. 

Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 

Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Pada kesempatan tersebut, Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan 
komitmennya dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan 
BLK. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya. 

Ida menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena 
pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku 
user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," kata Ida. 

Sementara Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja mengatakan, bahwa pihaknya 
berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah 
kepada masyarakat. 

Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," tutup 
Haryati. 
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Narasumber 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Permasalahan Damri ini terkait dengan 
THR, dimana sampai saat ini THR pekerja hanya dibayarkan Rp 700.000. Ini adalah pelanggaran 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Kami minta kepada manajemen dan 
direksi untuk melaksanakan peraturan sesuai undang-undang, terkait upah yang jauh di bawah 
upah minimum. Baik di Jawan dan didaerah lainnya 5-8 bulan, bahkan sampai saat ini tidak 
digaji. Kami mohon pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan 
Damri 

negative - Sidik Pramono (Corporate Secretary  Perum DAMRI) Untuk pertama kalinya dalam 
lima tahun terakhir Perusahaan mencatat kerugian. Kondisi tersebut memaksa Direksi untuk 
melakukan berbagai hal, termasuk memutuskan adanya penangguhan/penundaan pembayaran 
sebagian upah bagi karyawan Perusahaan, termasuk Direksi (penundaan, bukan pemotongan) 

 

Ringkasan 

Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengungkapkan manajemen  Perum Damri  mengabaikan hak-
hak pekerjanya. Menurut Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah, beberapa hak yang 
diabaikan antara lain pembayaran THR kepada pekerja yang hanya Rp 700.000 khususnya pada 
sopir, tidak membayar gaji pekerja 5-8 bulan lamanya, upah yang dibayarkan di bawah upah 
minimum, serta tindakan lainnya yang merugikan pekerja  
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PERUM DAMRI DITUDING ABAIKAN HAK PEKERJA, THR DIPANGKAS DAN GAJI 
TIDAK DIBAYAR 

Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengungkapkan manajemen  Perum Damri  mengabaikan hak-
hak pekerjanya. 

Menurut Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah, beberapa hak yang diabaikan antara lain 
pembayaran THR kepada pekerja yang hanya Rp 700.000 khususnya pada sopir, tidak membayar 
gaji pekerja 5-8 bulan lamanya, upah yang dibayarkan di bawah upah minimum, serta tindakan 
lainnya yang merugikan pekerja  "Permasalahan Damri ini terkait dengan THR, dimana sampai 
saat ini THR pekerja hanya dibayarkan Rp 700.000. Ini adalah pelanggaran," kata Iswan secara 
virtual, Rabu (16/6/2021). 

Iswan juga menjelaskan, gaji pekerja Damri juga dibayarkan dibawah upah minimum, bahkan 
ada yang gajinya tidak dibayarkan 5-8 bulan lamanya. Ia meminta manajemen untuk tidak tutup 
mata terhadap apa yang terjadi pada pekerja Damri. 

"Kami minta kepada manajemen dan direksi untuk melaksanakan peraturan sesuai undang-
undang, terkait upah yang jauh di bawah upah minimum. Baik di Jawan dan didaerah lainnya 5-
8 bulan, bahkan sampai saat ini tidak digaji. Kami mohon pemerintah untuk melakukan 
pengawasan terhadap manajemen pengelolaan Damri,"tegas dia. 

Terkait hal tersebut, Corporate Secretary  Perum DAMRI  Sidik Pramono mengatakan, sejak 
pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 yang dibarengi dengan pengurangan mobilitas, terjadi 
penurunan aktivitas transportasi massal, yang menjadikan kondisi keuangan Perusahaan tidak 
baik. 

"Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir Perusahaan mencatat kerugian. Kondisi 
tersebut memaksa Direksi untuk melakukan berbagai hal, termasuk memutuskan adanya 
penangguhan/penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan Perusahaan, termasuk 
Direksi (penundaan, bukan pemotongan),"jelas Sidik. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau kluster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta perusahaan secara ketat 
memberlakukan  protokol kesehatan  di tempat kerja. Hal ini harus dilakukan demi melindungi 
para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. "Terkait adanya lonjakan 
kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan 
agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya," tegas Ida 
di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 
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COVID-19 MELONJAK, INI PESAN MENAKER BAGI BOS-BOS PERUSAHAAN 

JAKARTA  -  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta perusahaan secara ketat 
memberlakukan  protokol kesehatan  di tempat kerja. Hal ini harus dilakukan demi melindungi 
para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," tegas Ida di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya perlindungan atas 
keberlangsungan usaha. Hal itu juga wajib demi melindungi keselamatan dan kesehatan para 
pekerja di tempat kerjanya. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida. 

Menaker menegaskan, sejak awal munculnya Covid-19, Kemenaker telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi tersebut. Salah satunya 
adalah Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan 
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-
19. 

Menurut Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Covid-19. "Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol 
kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau kluster baru di tempat kerja," ujarnya. 

Kemnaker menurutnya juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke 
berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Selain itu, 
Kemenaker juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam 
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," tandasnya. 

(fai). 
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negative - Sidik Pramono (Corporate Secretary Perum DAMRI) Kondisi tersebut memaksa direksi 
untuk melakukan berbagai hal termasuk memutuskan adanya penangguhan atau penundaan 
pembayaran sebagian upah bagi karyawan perusahaan, termasuk direksi 

neutral - Sidik Pramono (Corporate Secretary Perum DAMRI) Karena sifatnya adalah penundaan, 
hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada saatnya nanti kondisi membaik, 
kewajiban perusahaan tentu akan dipenuhi 

positive - Sidik Pramono (Corporate Secretary Perum DAMRI) Dan hal tersebut sudah 
dikomunikasikan kepada serikat pekerja 

negative - Sidik Pramono (Corporate Secretary Perum DAMRI) Tidak benar jika dinyatakan para 
pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan manajemen, terlebih jika itu 
dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Beberapa pengemudi DAMRI sampaikan, 
meski saya tidak bisa sebut tempat dan siapanya karena mereka nanti dibredel, tapi mereka 
sampaikan THR yang dibayar hanya Rp700 ribu. Bahkan, ini hampir di semua wilayah di 
Indonesia di mana THR-nya tidak sesuai ketentuan 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Saat ini, belum ada komunikasi dengan 
manajemen DAMRI maupun Kementerian BUMN. Tapi setelah diungkap ke media ini, kami akan 
komunikasi. Saya minta Pak Erick Thohir bisa memperhatikan kenapa bisa BUMNnya seperti ini, 
padahal BUMN seharusnya memberi contoh ke perusahaan swasta lain, tapi justru seperti ini 
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Ringkasan 

Corporate Secretary Perum DAMRI Sidik Pramono mengakui bahwa perusahaan sempat tidak 
membayar upah karyawan. Namun, hal ini bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan 
perusahaan hanya menunda waktu pembayarannya saja. BUMN bidang transportasi itu 
mengambil kebijakan tunda bayar upah karyawan karena menelan kerugian untuk pertama kali 
sejak lima tahun terakhir. Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas dan aktivitas masyarakat 
di tengah pandemi virus corona. 

 

DAMRI AKUI TUNDA BAYAR GAJI KARYAWAN KARENA RUGI SAAT PANDEMI 

Corporate Secretary Perum DAMRI Sidik Pramono mengakui bahwa perusahaan sempat tidak 
membayar upah karyawan. Namun, hal ini bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan 
perusahaan hanya menunda waktu pembayarannya saja. 

BUMN bidang transportasi itu mengambil kebijakan tunda bayar upah karyawan karena menelan 
kerugian untuk pertama kali sejak lima tahun terakhir. Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas 
dan aktivitas masyarakat di tengah pandemi virus corona. 

"Kondisi tersebut memaksa direksi untuk melakukan berbagai hal termasuk memutuskan adanya 
penangguhan atau penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan perusahaan, termasuk 
direksi," kata Sidik dalam keterangan resmi, Rabu (16/6). 

Kendati begitu, Sidik menekankan kebijakan tunda bayar upah karyawan ini tidak akan 
menghilangkan kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Selain itu, tunda bayar juga tidak 
berarti pemotongan upah. 

"Karena sifatnya adalah penundaan, hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada 
saatnya nanti kondisi membaik, kewajiban perusahaan tentu akan dipenuhi," terangnya. 

Namun, ia belum menerangkan lebih jauh kapan sekiranya upah karyawan akan dilunasi oleh 
perusahaan. Sejauh ini, sambungnya, baru pernyataan ini yang bisa dibagi ke publik guna 
menjawab tudingan dari Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT) yang 
menyebut DAMRI tidak membayar upah karyawan. 

Lebih lanjut, Sidik juga menjawab tudingan soal pembayaran THR kepada karyawan yang hanya 
bernilai Rp700 ribu. Ia menjelaskan besaran THR 2021 sejatinya sudah ditetapkan sesuai dengan 
kemampuan keuangan perusahaan. 

"Dan hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada serikat pekerja," imbuhnya. 

Tak ketinggalan, Sidik juga mengklarifikasi tudingan SPDT yang menyebut bahwa perusahaan 
melakukan mutasi kepada karyawan yang melawan dan tidak terima dengan keputusan soal 
upah dan THR. Menurutnya, perusahaan sudah mengomunikasikan kondisi keuangan DAMRI 
kepada karyawan. 

"Tidak benar jika dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan 
manajemen, terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua," 
jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah mengaku mendapat aduan dari sejumlah 
sopir DAMRI di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa daerah. Aduan itu berupa pembayaran THR 
yang cuma Rp700 ribu per orang dari perusahaan ke karyawan. 
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"Beberapa pengemudi DAMRI sampaikan, meski saya tidak bisa sebut tempat dan siapanya 
karena mereka nanti dibredel, tapi mereka sampaikan THR yang dibayar hanya Rp700 ribu. 
Bahkan, ini hampir di semua wilayah di Indonesia di mana THR-nya tidak sesuai ketentuan," 
ungkap Iswan kepada CNNIndonesia.com. 

Lalu, upah karyawan tidak dibayarkan sekitar lima sampai delapan bulan dan mutasi karyawan 
DAMRI di Bandung ke Merauke karena menentang berbagai keputusan perusahaan terkait upah 
dan THR tersebut. 

Atas keluhan ini, Iswan mengatakan serikat buruh akan mengadu ke Erick Thohir. Sebab, 
menurutnya, DAMRI sebagai BUMN sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada 
perusahaan lain dan tentunya merugikan karyawannya. 

"Saat ini, belum ada komunikasi dengan manajemen DAMRI maupun Kementerian BUMN. Tapi 
setelah diungkap ke media ini, kami akan komunikasi. Saya minta Pak Erick Thohir bisa 
memperhatikan kenapa bisa BUMNnya seperti ini, padahal BUMN seharusnya memberi contoh 
ke perusahaan swasta lain, tapi justru seperti ini," pungkasnya. 
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Ringkasan 

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

 

BPJAMSOSTEK GANDENG LINKAJA MUDAHKAN LAYANAN 

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

"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 
yakni 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. 
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"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 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. 

Kepala BPJAMSOSTEK Maluku, Mangasa Laorensius Oloan mengatakan kerjasama 
BPJAMSOSTEK dengan LinkAja, dapat memberikan kemudahan dan pilihan dalam pelayanan. 
Pilihan kemudahan bertransaksi tentu akan memudahkan bagi calon peserta maupun peserta 
untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran Iuran BPJAMSOSTEK. 

"Terutama dimassa Pandemi saat ini tentunya kita akan memanfaatkan layanan digital guna 
kenyamanan dan proteksi dalam bertransaksi,"ungkapnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker,  Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan dunia usaha dan industri. 

 

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN 4 MITRA 
INDUSTRI BESAR 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker,  Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). 

Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan 
kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Menaker Ida. 

(c)2021  Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh 
pihak, salah satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 

"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ucapnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Menaker Ida. 

Dijelaskan Menaker Ida, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan 
perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait 
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang 
retail. 

(c)2021  Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama 
pengembangan pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi 
dari PT Kubota Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. 
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Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya  Menaker Ida 
menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena 
pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku 
user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," kata Menaker Ida. 

Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk 
terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat. 
Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. 

[hhw]. 
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Narasumber 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Damri sampai hari ini belum 
melaksanakan perintah hak para pekerja, untuk mendapatkan hak tunjangan hari raya, di mana 
pihak Damri membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya 1 bulan upah, ternyata 
hanya membayarkan jauh dari ketentuan perundangan terkait upah 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum SPDT FSPMI) Lalu, barangkali Menteri BUMM dan 
pemerintah tidak tahu, ada pelanggaran hak para pekerja di Damri, di mana baik di Jawa dan di 
daerah (lain), ada perusahaan yang tidak membayarkan upah 5-8 bulan sampai saat ini 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami akan ke DPR 
untuk membentuk Panja atau Pansus dan tentu khusus Damri dipanggil dalam bentuk RDPU oleh 
komisi IX dan kami sudah berkomunikasi dengan komisi IX DPR 

neutral - Sandry Pasambuna (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum DAMRI) 
Pemberian penghargaan Wahana Adhigana ini merupakan penghargaan yang diberikan 
Kementerian Perhubungan kepada para penyedia layanan transportasi yang memiliki pelayanan 
baik 

positive - Sandry Pasambuna (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum DAMRI) 
Penghargaan ini menjadi dorongan untuk Damri agar selalu memberikan pelayanan terbaik, 
unggul, dan prima kepada masyarakat khususnya pada transportasi darat di tengah kondisi 
pandemi dengan mengedepankan D5K, yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan 
dan Kesehatan untuk penumpang dan pramudi 

 

Ringkasan 

Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI menuding BUMN transportasi Damri 
menelantarkan karyawan dengan tidak memberi hak yang sepadan dengan kewajibannya. Ketua 
Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI Iswan Abdullah mengatakan, 
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pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan manajemen Damri meliputi pelanggaran kode etik 
dalam bekerja hingga pembayaran upah di bawah standar. 

 

BURUH TUDING DAMRI TELANTARKAN BURUH, TAK BAYAR THR HINGGA UPAH DI 
BAWAH ATURAN 

Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI menuding BUMN transportasi Damri 
menelantarkan karyawan dengan tidak memberi hak yang sepadan dengan kewajibannya. 

Ketua Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI Iswan Abdullah mengatakan, 
pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan manajemen Damri meliputi pelanggaran kode etik 
dalam bekerja hingga pembayaran upah di bawah standar. 

"Damri  sampai hari ini belum melaksanakan perintah hak para pekerja, untuk mendapatkan hak 
tunjangan hari raya, di mana pihak Damri membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang 
seharusnya 1 bulan upah, ternyata hanya membayarkan jauh dari ketentuan perundangan 
terkait upah," ujar Iswan dalam konferensi pers, Rabu (16/6/2021). 

Pihaknya juga meminta manajemen untuk membayar upah sesuai ketentuan upah minimum. 
Hal ini dinilai bertentangan dengan undang-undang. 

"Lalu, barangkali Menteri BUMM dan pemerintah tidak tahu, ada pelanggaran hak para pekerja 
di Damri, di mana baik di Jawa dan di daerah (lain), ada perusahaan yang tidak membayarkan 
upah 5-8 bulan sampai saat ini," ujarnya. 

Kemudian, Iswan berkata, terjadi pelanggaran kode etik pekerjaan yang dilandasi ketidaksukaan. 
Iswan mengaku, ketua serikat pekerja mereka telah dimutasi ke kantor wilayah Papua, yang 
disinyalir ada hubungannya dengan tuntutan mereka. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSPI Said Iqbal memastikan akan menuntaskan kasus ini 
dengan meminta bantuan berbagai pihak. 

"Kami akan ke DPR untuk membentuk Panja atau Pansus dan tentu khusus  Damri  dipanggil 
dalam bentuk RDPU oleh komisi IX dan kami sudah berkomunikasi dengan komisi IX DPR," ujar 
Said. 

Damri Dapat Penghargaan Wahana Adhigana dan Abdi Yasa Teladan 2020 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (  Kemenhub  ) 
memberikan dua penghargaan kepada Perum  Damri . Dua penghargaan tersebut adalah 
Wahana Adhigana dan Abdi Yasa Teladan 2020. 

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Damri Sandry Pasambuna mengatakan, Damri 
Cabang Purworejo berhasil membawa pulang Peringkat 1 Penghargaan Wahana Adhigana 
dengan kategori  AKAP  Non-Ekonomi- Perusahaan Sedang. 

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menganugerahkan Peringkat II Pemilihan Abdiyasa 
Teladan Tingkat Nasional 2020 kepada Nundang Permana pengemudi Damri Cabang Pontianak. 

"Pemberian penghargaan Wahana Adhigana ini merupakan penghargaan yang diberikan 
Kementerian Perhubungan kepada para penyedia layanan transportasi yang memiliki pelayanan 
baik," kata Sandry, Rabu (16/12/2020). 
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Ia menjelaskan, penghargaan Abdiyasa Teladan adalah ajang tahunan yang digelar dalam 
rangka menciptakan kesadaran bagi para pengemudi tentang pentingnya keselamatan dan tata 
tertib selama berkendara. 

Penghargaan ini juga merupakan bentuk komitmen Dinas Perhubungan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya pengemudi dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
aman, selamat, tertib lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 
perekonomian nasional. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan para pengemudi pelatihan khusus 
tentang teknik berkendara, peraturan lalu lintas, serta memperhatikan resiko di jalan. 

"Penghargaan ini menjadi dorongan untuk Damri agar selalu memberikan pelayanan terbaik, 
unggul, dan prima kepada masyarakat khususnya pada transportasi darat di tengah kondisi 
pandemi dengan mengedepankan D5K, yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan 
dan Kesehatan untuk penumpang dan  pramudi," pungkasnya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

 

Ringkasan 

Penyebaran COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Pemerintah dan otoritas terkait pun terus 
berupaya keras meredam lonjakan tersebut, salah satunya risiko penyebaran di lingkungan 
usaha. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan  protokol kesehatan  di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para  pekerja  dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. 

 

KASUS COVID MELONJAK, MENAKER: KESELAMATAN PEKERJA HARUS 
DIUTAMAKAN 

Penyebaran COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Pemerintah dan otoritas terkait pun terus 
berupaya keras meredam lonjakan tersebut, salah satunya risiko penyebaran di lingkungan 
usaha. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meminta perusahaan agar terus memberlakukan  
protokol kesehatan  di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para  
pekerja  dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Ida di Jakarta, Rabu, 16 juni 2021. 
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Ida menegaskan, kedisiplinan mematuhi prokes adalah bagian dari upaya perlindungan atas 
keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di 
tempat kerja. 

“Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal,” tambahnya. 

Sejak awal munculnya COVID-19, Ida mengatakan, Kemnaker telah mengeluarkan beberapa 
aturan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah Surat Edaran 
(SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. 

Menurut Menaker Ida, aturan itu harusnya diterapkan secara ketat di tempat kerja. Karena 
secara tidak langsung membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan perencanaan 
penanggulangan COVID-19. 

“Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klaster baru di tempat kerja,” ungkapnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan tempat usaha 
lainnya. Karena itu dia mengingatkan kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol 
kesehatan di tempat kerja merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja. Kemudian, 
peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan 
stakeholder. 

“Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas,” jelasnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama 
ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia. Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan 
kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 
empat perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja 
(BLK). Keempat perusahaan itu ialah PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, 
PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 
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TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN ALFAMART-
LINKAJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 
empat perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja 
(BLK). Keempat perusahaan itu ialah PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, 
PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan salah satu upaya yang tengah digencarkan 
Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di BLK. 
Pelatihan vokasi bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan industri agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih dan kesempatan kerja bertambah, 
tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/20210. 

Akan tetapi, Ida menegaskan kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, 
salah satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. "Industri ini pihak yang paling 
memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan," ucapnya. Menurut Ida, 
keberadaan industri sebagai mitra dapat memberikan masukan atas kebutuhan keterampilan di 
industri untuk membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar 
atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan soft skills 
apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," kata Ida. Dijelaskan Ida, 
MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah 
dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk 
mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail. Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia 
berkaitan dengan kerja sama pengembangan pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel 
yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan. Adapun MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja 
sama dalam rangka penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam meningkatkan 
kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. Ida menambahkan kerja sama 
antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena pengembangan kompetensi SDM 
harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku user/pengguna tenaga kerja kompeten. 

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia. Melalui sinergi ini diharapkan 
lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap," 
pungkas Ida. Sementara itu, Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja menyatakan pihaknya 
berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah 
kepada masyarakat. Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih 
cepat, tepat, transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kami akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kami harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol 
kesehatan di tempat kerja secara ketat. Perempuan kelahiran Mojokerto itu membeberkan sejak 
awal munculnya Covid-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa aturan untuk pencegahan 
dan penanggulangan. 
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MENAKER IDA 'COLEK' PENGUSAHA, JANGAN LUPA DENGAN SE SOAL 
PENANGGULANGAN COVID-19 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu membeberkan sejak awal munculnya Covid-19, pihaknya 
telah mengeluarkan beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan. 

Menurut Ida, salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 
tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan  
Penanggulangan Covid-19 . 

Dia menyebutkan aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat 
di tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam 
melakukan perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kami akan bisa tekan 
penyebaran atau klaster baru di tempat kerja," kata Menaker Ida di Jakarta pada Rabu (16/6). 

Hal ini, lanjut dia, harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran 
Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Menaker Ida. 

Politikus PKB itu mengatakan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari 
upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan 
kesehatan para pekerja di tempat kerja. 

"Kami utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kami harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida Fauziyah. 

Lebih lanjut dia mengatakan  Kemnaker  juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena oni merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelas  Ida Fauziyah . 

(jpnn)   

 

  



 

155 

 

Judul Tingkatkan SDM, Kemnaker Teken MoU dengan 4 Mitra Industri Besar 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Kerjasama Kemnaker Dengan 4 Mitra Industri Besar 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1473327/tingkatkan-sdm-kemnaker-
teken-mou-dengan-4-mitra-industri-besar 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-16 17:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu, 16 Juni, 2021 ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan dunia usaha dan industri. 
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TINGKATKAN SDM, KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN 4 MITRA INDUSTRI BESAR 

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama 
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota 
Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 

Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu, 16 Juni, 2021 
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai 
Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). 

Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan industri agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih dan kesempatan 
kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Ida. 

Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah 
satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. "Industri ini pihak yang paling 
memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan," ucapnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. 

"Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan 
link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri," ucap Ida. 

Dijelaskan Ida, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan perpanjangan kerja 
sama yang sudah dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis 
kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail.  

Sementara MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota 
Indonesia. 

MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan 
sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas 
inspeksi kendaraan.  

Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka 
penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK.  

"Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," ucapnya  Ida 
menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena 
pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku 
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user/pengguna tenaga kerja kompeten. "Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK 
telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap," katanya. 

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus 
mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat.  

Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. 

"Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," kata 
Haryati. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 
mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi 
sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri ini pihak yang paling memahami 
kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap nota kesepahaman bersama ini 
dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga 
kerja Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan 
BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap 

neutral - Haryati Lawidjaja (Direktur Utama LinkAja) Kerja sama kami bersama Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini 
merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil 
Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan di 
Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu, 16 Juni, 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia 
usaha dan industri. 



 

159 

 

TINGKATKAN SDM, KEMNAKER KERJASAMA DENGAN INDUSTRI BESAR 

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama 
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota 
Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). 
Penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu, 16 Juni, 2021 ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja 
(BLK) dengan dunia usaha dan industri. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah 
digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali 
tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri agar saat kondisi 
ekonomi berangsur pulih dan kesempatan kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi 
kebutuhan industri. 

"Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK 
untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas 
SDM Indonesia," kata Ida. Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan 
dukungan seluruh pihak, salah satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. 
"Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di 
lapangan," ujarnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan 
keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga 
pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan 
soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. "Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan 
dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan 
kebutuhan di industri," ujar Menaker. 

Ida menjelaskan, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan perpanjangan kerja 
sama sejak 2018, yakni pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di 
bidang retail. Sementara kerjasama dengan PT Kubota Indonesia untuk pelatihan vokasi di 
bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota Indonesia. MoU 
dengan OLX Autos untuk pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM bidang 
otomotif, khususnya penyiapan SDM sebagai petugas inspeksi kendaraan. Adapun, MoU dengan 
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka penyaluran dana 
insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. 

Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. "Saya berharap 
nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat 
yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia," katanya  Ida menambahkan, kerja sama antara 
Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena pengembangan kompetensi SDM harus 
melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku user/pengguna tenaga kerja kompeten. 
"Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan 
lebih mudah terserap," ujarnya. 

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus 
mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat. 
Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, 
transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. "Kerja sama 
kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 
Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut," katanya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Kasus  Corona  yang kian melonjak membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta 
perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para 
pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus 
COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Ida dalam 
keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021). 

 

CORONA MENGGILA, PENGUSAHA DIMINTA UTAMAKAN KESELAMATAN PEKERJA 

Kasus  Corona  yang kian melonjak membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta 
perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para 



 

161 

 

pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus 
COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Ida dalam 
keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021). 

Ida mengatakan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida. 

Ida juga mengatakan sejak awal munculnya Corona, pihaknya telah mengeluarkan beberapa 
aturan untuk pencegahan dan penanggulangan  Corona . Salah satunya adalah Surat Edaran 
(SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona. 

Menurutnya, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Corona. "Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol 
kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja,"ujarnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus  Corona  akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelasnya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan memperketat penerapan protokol 
kesehatan (prokes) untuk melindungi para pekerja, seiring dengan melonjaknya kasus penularan 
COVID-19 akhir-akhir ini. "Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa 
daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan 
COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," ujar Menaker dalam keterangan tertulis yang 
diterima di Jakarta, Rabu. 
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MENAKER MINTA PERUSAHAAN PERKETAT PROKES UNTUK LINDUNGI PEKERJA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan memperketat penerapan 
protokol kesehatan (prokes) untuk melindungi para pekerja, seiring dengan melonjaknya kasus 
penularan COVID-19 akhir-akhir ini. 

"Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," ujar Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Ida mengatakan kunci dalam memutus rantai penularan di tempat kerja yakni kedisiplinan semua 
pihak dalam menerapkan protokol kesehatan. Penerapan prokes juga menjadi bagian dalam 
upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," katanya. 

Sejak awal munculnya COVID-19, Kemenaker telah mengeluarkan beberapa aturan untuk 
pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker 
Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam 
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. 

Aturan pencegahan itu penting dan harus diterapkan secara ketat di tempat kerja. Pasalnya, 
aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan perencanaan 
penanggulangan COVID-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa," katanya. 

Kemenaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke berbagai 
kawasan industri, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan. 

Berdasarkan pemantauannya, Ia melihat para pelaku usaha telah sadar dalam menaati protokol 
kesehatan di tempat kerja karena menjaga keselamatan dan keberlangsungan usaha merupakan 
tanggungjawab kita bersama. 

Tak hanya itu, Kemenaker juga telah penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan 
pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja, 
peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan 
stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," kata dia. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klister baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri  Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus memberlakukan 
protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para 
pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus 
COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Menaker 
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Rabu (16/6/2021). 
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KASUS COVID MELONJAK, MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Jakarta - Menteri  Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait 
adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada 
Rabu (16/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Menaker Ida. 

Menaker Ida mengatakan, sejak awal munculnya COVID-19, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. 

Menurut Menaker Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara 
ketat di tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam 
melakukan perencanaan penanggulangan COVID-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klister baru di tempat kerja," kata Menaker Ida. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena oni merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan  ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelasnya. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klister baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait 
adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers yang diterima RRI, Rabu (16/6/2021). 
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COVID-19 MENINGKAT, PERUSAHAAN DIMINTA UTAMAKAN KESELAMATAN 
PEKERJA 

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. 

Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di 
lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, 
kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di 
masing-masing tempat kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers yang diterima RRI, Rabu 
(16/6/2021). 

Ia mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida. 

Lebih lanjut katanya, sejak awal munculnya COVID-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa 
aturan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah Surat Edaran 
(SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. 

Menurutnya, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan COVID-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klister baru di tempat kerja," kata Ida. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelasnya. 
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Ringkasan 

Keberadaan rutan selaku wadah pembinaan strategis bagi narapidana bukan sekedar cerita. 
Buktinya, narapidana kasus narkoba yang berinisial WL dalam hal ini mewakili Rutan Padang 
Panjang untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan Barbershop kerjasama dengan BLK Padang. 

 

WBP RUTAN PADANG PANJANG IKUTI PELATIHAN BARBERSHOP 

Padang : Keberadaan rutan selaku wadah pembinaan strategis bagi narapidana bukan sekedar 
cerita. Buktinya, narapidana kasus narkoba yang berinisial WL dalam hal ini mewakili Rutan 
Padang Panjang untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan Barbershop kerjasama dengan BLK 
Padang. 

Dalam perbincangannya dengan RRI, Rabu, (16/06/2021), Kepala Rutan Padang Panjang, Rudi 
Kristiawan mengatakan, rutan setempat mengirimkan 1 orang WBP mengikuti pelatihan selama 
20 hari dan selama berlangsungnya kegiatan, warga binaan bersangkutan dititipkan di Lapas 
Padang untuk kemudahan akses mengikuti pelatihan pangkas rambut tersebut. 

Rudi Kristiawan menjelaskan, keikutsertaan WBP berinisial WL dalam kegiatan pelatihan 
diharapkan dapat memotivasi yang lainnya untuk lebih optimis meningkatkan kemampuan diri. 

" Lembaga pemasyarakatan tidak menuntup peluang untuk warga binaan bisa memberdayakan 
potensi diri sekali pun yang bersangkutan berstatus narapidana kasus narkoba layaknya WL yang 
sebelumnya divonis hukuman 5 tahun perjara," papar Rudi. 

Rentang waktu yang dilalui di lembaga pemasyarakatan jelas Rudi dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan hal-hal bernilai positif yang tentunya dapat menjadi bekal bagi mantan narapidana 
ketika harus kembali berbaur dengan masyarakat usai menjalani masa hukuman. Pelatihan 
Barbershop yang diikuti WL merupakan yang perdana untuk Rutan Padang Panjang dan 
diharapkan kerjasama dengan BLK Kota Padang ini dapat berlanjut seterusnya. 
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Narasumber 

negative - Rukimin (Kapolsek Jenu) Korban menggunakan tangga dan juga alat dari aluminium 
untuk tempat kuas 

negative - Rukimin (Kapolsek Jenu) Dari keterangan saksi, korban kesetrum saat memegang 
tongkat untuk mengecat itu. Karena mengenai kabel listrik tegangan tinggi. Sehingga korban 
langsung terpental dan jatuh di kolam pembuatan garam yang ada di dalam pabrik es 

 

Ringkasan 

eorang pekerja yang sedang melakukan pengecatan di area pabrik es batu di Desa Purworejo, 
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ditemukan terjatuh dari tangga yang digunakan untuk 
mengecat. Dia terpental ke dalam kolam pembuatan garam di pabrik tersebut, Rabu 
(16/6/2021). Akibatnya, pekerja yang awalnya memgecat tembok itu meninggal dengan 
mengalami luka bakar pada bagian tangan dan bagian punggung mengalami gosong. Korban 
diketahui bernama Sunandar (44), warga Dusun Karanganyar, Desa Temaji, Kecamatan Jenu, 
Kabupaten Tuban. 

 

PEKERJA PABRIK ES TEWAS DENGAN LUKA BAKAR DI TANGAN, BEGINI 
KRONOLOGINYA 

Tuban -  Seorang pekerja yang sedang melakukan pengecatan di area pabrik es batu di Desa 
Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ditemukan terjatuh dari tangga yang digunakan 
untuk mengecat. Dia terpental ke dalam kolam pembuatan garam di pabrik tersebut, Rabu 
(16/6/2021). 
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Akibatnya, pekerja yang awalnya memgecat tembok itu meninggal dengan mengalami luka bakar 
pada bagian tangan dan bagian punggung mengalami gosong. Korban diketahui bernama 
Sunandar (44), warga Dusun Karanganyar, Desa Temaji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. 

Kecelakaan kerja di pabrik es batu tersebut berawal saat Sunandar sedang melakukan 
pengecatan tembok bagian kanan kolam. Saat itu korban bekerja dengan dua orang lainnya, 
Hadi dan Reza. "Korban menggunakan tangga dan juga alat dari aluminium untuk tempat kuas," 
terang Kapolsek Jenu AKP Rukimin. 

Pada saat sedang memegang tongkat dari aluminium tersebut diduga korban tidak 
memperhatikan kondisi kabel listrik tegangan tinggi yang ada di atasnya. Sehingga tongkat 
tersebut menyentuh kabel listrik tegangan tinggi yang ada di atasnya. 

"Dari keterangan saksi, korban kesetrum saat memegang tongkat untuk mengecat itu. Karena 
mengenai kabel listrik tegangan tinggi. Sehingga korban langsung terpental dan jatuh di kolam 
pembuatan garam yang ada di dalam pabrik es," sambungnya. 

Mengetahui korban terjatuh di kolam dengan kondisi luka-luka dan mulutnya sudah 
mengeluarkan darah, sejumlah saksi dan juga pihak perusahaan berusaha memberikan 
pertolongan. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit. Korban meninggal di rumah sakit 
tersebut. 

Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Jenu dan juga tim identifikasi Sat Reskrim Polres 
Tuban langsung datang ke lokasi untuk melakuka olah TKP dan memeriksa para saksi guna 
memastikan penyebab kejadian kecelakaan kerja itu. Setelah dilakukan visum, jenazah pekerja 
itu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. 

[mut/suf]. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klister baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus memberlakukan 
protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para 
pekerja dari ancaman penyebaran  Covid-19  di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus  
Covid-19  yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Menaker 
Ida, di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 
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KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Jakarta -  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran  Covid-19  di lingkungan kerja  "Terkait 
adanya lonjakan kasus  Covid-19  yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Menaker Ida, di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Menurutnya, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya perlindungan 
atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di 
tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," tegasnya  Menaker 
bilang, sejak awal munculnya  Covid-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa aturan untuk 
pencegahan dan penanggulangan Covid-19.  

Salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang 
Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan Covid-19. 

Tentunya aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di tempat 
kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan  Covid-19 . 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klister baru di tempat kerja," katanya. 

Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke 
berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia melihat ada 
kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja karena oni 
merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam 
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus  Covid-19  akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," pungkasnya. 

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan  Covid-19  kembali melaporkan adanya 
penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus  Corona  di  Indonesia . 

Per data hari ini, Rabu (16/6/2021) bertambah 9.944 orang yang dinyatakan positif  Covid-19 . 

Sehingga, total akumulatifnya sampai kini terdapat 1.937.652 orang di Indonesia terkonfirmasi 
terinfeksi virus Corona yang menyebabkan Covid-19. 

Untuk penambahan kasus sembuh ada 6.229 orang pada hari ini. Di Indonesia, total akumulatif 
ada 1.763.870 pasien sudah sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 hingga saat ini. 
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Sementara itu, kasus meninggal dunia pada hari ini bertambah 196 orang. Total akumulatifnya 
53.476 orang di Indonesia meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19 
sampai kini. 

Data update pasien  Covid-19  ini tercatat sejak Selasa 15 Juni 2021, pukul 14.00 WIB hingga 
hari ini pada jam yang sama. 
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Sebanyak 67 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, asal Nusa Tenggara Timur (  NTT  ), meninggal 
di luar negeri dalam rentang waktu enam bulan yakni sejak Januari hingga Juni 2021. 

Dari 67 TKI itu, 65 orang meninggal di Malaysia, sedangkan dua lainnya di Taiwan dan Brunei 
Darussalam. 

 

DALAM RENTANG WAKTU 6 BULAN, 67 TKI ILEGAL ASAL NTT MENINGGAL DI LUAR 
NEGERI 

KUPANG, -  Sebanyak 67 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), 
meninggal di luar negeri dalam rentang waktu enam bulan yakni sejak Januari hingga Juni 2021. 

Dari 67 TKI itu, 65 orang meninggal di Malaysia, sedangkan dua lainnya di Taiwan dan Brunei 
Darussalam. 

"Semua TKI yang meninggal itu nonprosedural alias ilegal," ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  Kupang  Siwa,"kepada  
Kompas.com  di Kupang, Rabu (16/6/2021). 

Siwa memerinci, 67 orang TKI yang meninggal itu berasal dari 16 kabupaten dan satu kota di 
NTT. 

Paling banyak lanjut Siwa, berasal dari Kabupaten Malaka yakni 11 orang. 

Kemudian disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 10 orang, Kabupaten Flores 
Timur sembilan orang, Kabupaten Kupang tujuh orang dan Kabupaten Ende enam orang. 

Selanjutnya, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu dan Kabupaten Manggarai, 
masing-masing empat orang. 
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Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ngada, masing-masing dua orang. 

Kemudian, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
Sumba Timur dan Rote Ndao, masing-masing satu orang. 

"Mereka yang meninggal di Malaysia, Taiwan dan Brunei Darussalam itu penyebabnya karena 
sakit dan kecelakaan," kata Siwa. 

Dari 67 jenazah itu kata Siwa, 49 orang di antaranya laki-laki dan 18 orang perempuan. 

"Perlu diketahui, mereka yang meninggal dunia tersebut tidak ada yang berangkat tahun 2020 
dan 2021. Tetapi mereka berangkat sudah lama ada yang sejak tahun 1998 dan semuanya 
berangkat secara non prosedural dan baru meninggal dunia sekarang," kata Siwa. 

Semua jenazah sudah diterbangkan dari Malaysia, Taiwan dan Brunei Darusalam ke NTT dan 
dimakamkan di kampung halamannya. 
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Yourpay menjalin kerja sama strategis dengan Chandra Remittance untuk memperkuat layanan 
pengiriman uang dari para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong. CEO dan  
founder  Yourpay Christilia Widjaja mengatakan, keputusan untuk menggandeng Chandra 
Remittance berdasarkan pertimbangan kedua perusahaan sama-sama menaruh perhatian yang 
besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di luar negeri dalam mengirimkan uang ke 
keluarganya. Christilia menilai, Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak dan 
pemerhati komunitas pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. 

 

YOURPAY GANDENG CHANDRA REMITTANCE PERKUAT LAYANAN PENGIRIMAN 
UANG DARI PEKERJA MIGRAN 

JAKARTA, Investor.id - Yourpay menjalin kerja sama strategis dengan Chandra Remittance untuk 
memperkuat layanan pengiriman uang dari para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong 
Kong. 

CEO dan  founder  Yourpay Christilia Widjaja mengatakan, keputusan untuk menggandeng 
Chandra Remittance berdasarkan pertimbangan kedua perusahaan sama-sama menaruh 
perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di luar negeri dalam mengirimkan 
uang ke keluarganya. Christilia menilai, Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak 
dan pemerhati komunitas pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. 

"Melalui kerja sama dengan Chandra Remittance ini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong 
bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan  real time  melalui semua cabang Chandra 
Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan 
mudah oleh keluarganya di Indonesia melalui layanan kami," jelasnya dalam keterangan tertulis, 
Selasa (15/6). 

Ia menambahkan, Yourpay diharapkan bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran dan seluruh 
keluarganya agar melek literasi finansial. Lebih lanjut Christilia menuturkan harapannya agar 
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Yourpay mampu memberdayakan pekerja migran yang secara mayoritas merupakan sesama ibu 
dan sesama perempuan. 

Chandra Remittance sendiri didirikan oleh mantan pekerja migran asal Lombok, Chandra 
Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir 99% pekerja migran asal Indonesia untuk 
mengirim penghasilannya ke Tanah Air. 

Menurut Chandra, selama ini perusahaannya terus mencari mitra perusahaan finansial dari 
Indonesia untuk melayani para pekerja tersebut. 

"Saya percaya hanya layanan finansial dari Indonesia yang bisa melayani pekerja migran 
Indonesia dengan optimal. Karena itu kerja sama dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga 
dalam berempati memperjuangkan dan memberi nilai lebih kepada sesama warga Indonesia 
khususnya komunitas migran," tutur Chandra. 

Menurutnya, Yourpay bukanlah produk  fintech  yang pertama kali menjaring pasar migran 
Indonesia. Sebelumnya beberapa kali  fintech  dari negara lain telah menjajaki kerja sama 
dengan Chandra Remittance di Hong Kong. Tetapi baru dengan Yourpay memasuki kerja sama 
dalam posisi strategis dengan Chandra Remittance. 

Christilia dan Chandra menuturkan kerja sama kedua perusahaan menjadi bentuk dukungan 
terhadap Hari Internasional Remitansi Keluarga atau International Day of Family Remittances 
(IDFR) yang diperingati PBB setiap tanggal 16 Juni. 

Berdasarkan data PBB, IDFR mencatat lebih dari 200 juta pekerja migran mengirim uang ke lebih 
dari 800 juta anggota keluarganya setiap tahun. Sehingga muncul desakan inisiatif dalam Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration oleh PBB agar penyedia layanan finansial 
internasional bisa mengurangi biaya transfer dan mempermudah inklusi keuangan yang lebih 
besar melalui pengiriman uang. 

Sebagai catatan, laporan Bank Dunia yang dirilis Mei 2021 mengungkapkan terjadinya penurunan 
remitansi seluruh pekerja migran tahun 2020 menjadi US$ 540 miliar dari sebelumny pada 2019 
sebesar US$ 548 miliar. Penurunan yang hanya sebesar 1,6% di tengah pandemi itu menjadi 
bukti bahwa di tengah kesulitan ekonomi global, para pekerja tidak memangkas kiriman uang 
kepada keluarga tercinta di rumah. 

Editor :  Totok Subagyo  (totok_hs@investor.co.id). 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol 
kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja 
dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus Covid-
19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata  Menaker 
Ida  di Jakarta pada Rabu (16/6). 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH KEPADA PENGUSAHA: UTAMAKAN KESELAMATAN 
PEKERJA 

JAKARTA  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. 

Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di 
lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kami 
mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di 
masing-masing tempat kerjanya," kata  Menaker Ida  di Jakarta pada Rabu (16/6). 

Politikus PKB itu mengatakan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari 
upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan 
kesehatan para pekerja di tempat kerja. 

"Utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat 
kerja. Kalau semuanya sudah membaik kami harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, 
dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida Fauziyah. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu membeberkan sejak awal munculnya  Covid-19, pihaknya 
telah mengeluarkan beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan. 
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Menurut Ida, salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 
tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan Covid-19. 

Dia menyebutkan aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat 
di tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam 
melakukan perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kami akan bisa tekan 
penyebaran atau klaster baru di tempat kerja," kata Menaker. 

Lebih lanjut dia mengatakan,  Kemnaker  juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan 
secara langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. 
Ia melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena oni merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan  stakeholder 
. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelas Ida Fauziyah. 

(jpnn). 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 
yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau kluster baru di tempat kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar menerapkan 
protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para 
pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus 
COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Ida di 
Jakarta, Rabu (16/6/2021). 
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KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER KE PERUSAHAAN: UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA! 

JAKARTA  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan agar 
menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja  "Terkait 
adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Ida di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Ida. 

Dia mengatakan, sejak awal munculnya COVID-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa 
aturan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah Surat Edaran 
(SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. 

Menurut Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan COVID-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau kluster baru di tempat kerja," katanya. (kmj). 

 

 

 



 

182 

 

Judul Menaker Ida Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1473288/menaker-ida-minta-
perusahaan-utamakan-keselamatan-pekerja 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-16 16:24:00 

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 meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol 
kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja 
dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya lonjakan kasus Covid-
19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar 
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya," kata Menaker 
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Rabu, 16 Juni 2021. 

 

MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN KESELAMATAN PEKERJA 

Info Nasional - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja  "Terkait adanya 
lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-
perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat 
kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Rabu, 16 
Juni 2021. 

Ida menekankan bahwa kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ujarnya. 

Sejak awal munculnya Covid-19, Kemnaker telah mengeluarkan beberapa aturan untuk 
pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker 
Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam 
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 
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Menurut Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan seharusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan 
perencanaan penanggulangan Covid-19. "Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol 
kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja," tuturnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena oni merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," tutur Menaker Ida. 
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BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta sebagai respon cepat di 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," kata Direktur 
Utama LinkAja Haryati Lawidjaja. 

 

GANDENG LINKAJA, BPJAMSOTEK BERI KEMUDAHAN PENDAFTARAN DAN 
PEMBAYARAN IURAN 

Semarang - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja sebagai salah satu 
kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta sebagai respon cepat di 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," kata Direktur Utama LinkAja 
Haryati Lawidjaja. 

LinkAja berharap, katanya, hal itu dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja 
dalam memenuhi kebutuhan proteksi terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi 
COVID-19, sekaligus memperluas akses layanan keuangan nontunai guna mendorong inklusi 
keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya 
yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU, sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, LinkAja 
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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. 

"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," kata Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin. 

Zainudin menambahkan 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 kerja sama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

Deputi Direktur Wilayah Jateng dan DIY Suwilwan Rachmat menyampaikan akan terus 
melakukan sosialisasi ke seluruh kanal layanan yang dimiliki BPJAMSOSTEK dan kepada seluruh 
peserta, serta calon peserta di wilayah Jawa Tengah dan DIY agar manfaat jaminan sosial dapat 
dirasakan oleh peserta BPJAMSOSTEK. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, akan memberikan 
kemudahan kepada calon peserta dan diharapkan semakin banyak pekerja yang terlindungi 
jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," tutup pria yang akrab di panggil Willy ini. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klister baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. "Terkait adanya 
lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-
perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat 
kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di  Jakarta  pada Rabu 
(16/6). 
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KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta perusahaan agar terus 
memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat. Hal ini harus dilakukan untuk 
melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di  Jakarta  pada 
Rabu (16/6). 

Menaker Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Menaker Ida. 

Menaker Ida mengatakan, sejak awal munculnya Covid-19, pihaknya telah mengeluarkan 
beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Menurut Menaker Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara 
ketat di tempat kerja, karena aturan tersebut membantu perusahaan dan perkantoran dalam 
melakukan perencanaan penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran 
atau klister baru di tempat kerja," kata Menaker Ida. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara 
langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia 
melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena oni merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelasnya. 

[hrs]. 

 

  



 

188 

 

Judul Kurun 5 bulan, BPJAMSOSTEK bayarkan 2.414 klaim. 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Santunan Kematian dan Bantuan Budidaya Ikan 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/387406/kurun-5-bulan-
bpjamsostek-bayarkan-2414-klaim 

Jurnalis Nur Istibsaroh 

Tanggal 2021-06-16 16:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BPJAMSOSTEK atau yang biasa dikenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dalam hal ini diwakili Kantor Cabang Kendal 
dalam kurun waktu selama lima bulan terakhir sejak Januari-Mei 2021 setidaknya telah 
menyerahkan sebanyak 2.414 klaim. Hal itu disampaikan Kepala BPJAMSOSTEK Semarang 
Pemuda Teguh Wiyono yang dalam hal ini diwakili Kepala Kantor Cabang Kendal Suriyadi saat 
penyerahan klaim BPJAMSOSTEK bagi nelayan dengan dihadiri Bupati Kendal Dico M Ganinduto 
serta penyerahan bantuan sarpras dari Dinas Kelautan Perikanan Kendal yang di gelar di Aula 
Kelurahan Bandengan, Selasa (15/6). 

 

KURUN 5 BULAN, BPJAMSOSTEK BAYARKAN 2.414 KLAIM. 

Semarang - BPJAMSOSTEK atau yang biasa dikenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dalam hal ini diwakili Kantor Cabang Kendal 
dalam kurun waktu selama lima bulan terakhir sejak Januari-Mei 2021 setidaknya telah 
menyerahkan sebanyak 2.414 klaim. 

Hal itu disampaikan Kepala BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda Teguh Wiyono yang dalam hal ini 
diwakili Kepala Kantor Cabang Kendal Suriyadi saat penyerahan klaim BPJAMSOSTEK bagi 
nelayan dengan dihadiri Bupati Kendal Dico M Ganinduto serta penyerahan bantuan sarpras dari 
Dinas Kelautan Perikanan Kendal yang di gelar di Aula Kelurahan Bandengan, Selasa (15/6). 

"Kantor Cabang Kendal adalah kantor perwakilan dari BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda yang 
beroperasional di daerah Kabupaten Kendal, sehingga masyarakat Kabupaten Kendal dapat lebih 
mudah dalam menjadi peserta BPJAMSOSTEK dan mudah dalam pengajuan klaim," kata Teguh 
Wiyono. 

Teguh menegaskan BPJAMSOSTEK akan terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah 
termasuk di Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui 
tim yang bertugas di Kendal. 
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Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan pembagian bantuan bagi nelayan membuktikan 
pemerintah hadir di tengah masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
terutama nelayan, pihaknya akan terus membantu dengan melakukan inovasi meningkatkan 
kapasitas kerja. 

"Bantuan ini kami wujudkan seperti asuransi kematian, bantuan perikanan, bantuan kapal mesin, 
alat tangkap ramah lingkungan, dan paket budidaya ikan," kata Dico. 

Suriyadi menambahkan sejak Januari sampai Mei 2021 sudah ada sebanyak 2.414 klaim jaminan 
ketenagakerjaan yang telah diberikan, meliputi klaim kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan 
pensiun. 

Dalam penyerahan santunan BPJAMSOSTEK itu, lanjut Suryadi, pihaknya menyerahkan klaim 
sebesar Rp168 juta bagi empat nelayan yang meninggal dunia dan masing-masing nilainya 
mendapatkan Rp42 juta. 

Untuk tenaga kerja yang terlindungi atau ikut dalam program BPJAMSOSTEK di Kabupaten 
Kendal baru 115.713 jiwa atau 23,47 persen. 

"Peserta untuk mengajukan klaim syaratnya cukup mudah yakni dengan mengumpulkan KTP, 
KK, buku nikah, surat keterangan ahli waris, dan akta kematian. Jika semua syarat sudah 
dilengkapi, paling lambat dua minggu klaim sudah bisa cair," tutup Suriyadi. 
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Perusahaan  financial technology  (finech)  Yourpay  menjalin kerja sama strategis dengan 
Chandra Remittance untuk memperkuat layanan pengiriman uang (  remitansi  ) dari pekerja 
migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. 

 

YOURPAY GANDENG CHANDRA REMITTANCE PERKUAT LAYANAN PENGIRIMAN 
UANG 

Jakarta, Perusahaan  financial technology  (finech)  Yourpay  menjalin kerja sama strategis 
dengan Chandra Remittance untuk memperkuat layanan pengiriman uang (  remitansi  ) dari 
pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. 

CEO dan Founder Yourpay, Christilia Widjaja mengatakan, kolaborasi ini dilandasi karena kedua 
perusahaan sama-sama menaruh perhatian pada kesulitan pekerja Indonesia di luar negeri 
dalam mengirimkan uang ke keluarganya di Tanah Air.  

Christilia menilai Chandra Remittance sebagai salah satu penggerak dan pemerhati komunitas 
pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong, merupakan pilihan tepat 
diajak berkerja sama.  

"Pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan  real time  
melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana 
tersebut bisa diambil oleh keluarga di Indonesia melalui Yourpay," jelasnya dalam keterangan 
tertulis, Selasa (15/6/2021). 

Ia menambahkan, Yourpay akan menjadi katalisator pekerja migran dan seluruh keluarganya 
agar melek literasi finansial. Yourpay juga diharapkan mampu memberdayakan pekerja migran 
yang mayoritas ibu dan perempuan. 
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Chandra Remittance sendiri didirikan oleh mantan pekerja migran asal Lombok, Chandra 
Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir 99% pekerja migran asal Indonesia untuk 
mengirim penghasilannya ke tanah air. 

Menurut Chandra Wahyudi, selama ini perusahaannya terus mencari mitra perusahaan finansial 
dari Indonesia untuk melayani para pekerja tersebut. "Kerja sama dengan Yourpay bisa 
membantu kami berempati memperjuangkan dan memberi yang nilai lebih kepada sesama 
warga Indonesia khususnya komunitas migran," tutur Chandra. 

Menurut dia, Yourpay bukan produk  fintech  yang pertama kali menjaring pasar migran 
Indonesia. Sebelumnya sejumlah  fintech  dari negara lain telah menjajaki kerja sama dengan 
Chandra Remittance di Hong Kong. Namun baru dengan Yourpay memasuki kerja sama dalam 
posisi strategis. 

Kerja sama kedua perusahaan juga bentuk dukungan terhadap Hari Internasional Remitansi 
Keluarga atau International Day of Family Remittances (IDFR) yang diperingati PBB setiap 
tanggal 16 Juni. 

Berdasarkan data PBB, IDFR mencatat lebih dari 200 juta pekerja migran mengirim uang ke lebih 
dari 800 juta anggota keluarga setiap tahunnya. Sehingga muncul desakan inisiatif dalam Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration oleh PBB agar penyedia layanan finansial 
internasional bisa mengurangi biaya transfer dan mempermudah inklusi keuangan yang lebih 
besar melalui pengiriman uang. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah instrumen baru pengganti Jamsostek (jaminan sosial 
tenaga kerja) yang berfungsi sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja. Seperti yang 
kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat yang membantu pekerja dalam 
meningkatkan kesejahteraannya. Tidak hanya manfaat untuk pekerja saja, BPJS 
Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat layanan tambahan yang diberikan kepada 
perusahaan, pekerja, dan anggota keluarga peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang masih 
aktif. 

CARA CEK SALDO BPJS KETENAGAKERJAAN TANPA APLIKASI PRAKTIS 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah instrumen baru pengganti Jamsostek (jaminan sosial 
tenaga kerja) yang berfungsi sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja. Seperti yang 
kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat yang membantu pekerja dalam 
meningkatkan kesejahteraannya. Tidak hanya manfaat untuk pekerja saja, BPJS 
Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat layanan tambahan yang diberikan kepada 
perusahaan, pekerja, dan anggota keluarga peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang masih 
aktif. 

Dikutip dari buku,  Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK), 
dan Jasa Konstruksi. 

Bagi Anda yang saat ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan saat ingin 
mengecek saldo, tidak perlu repot-repot datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, tidak 
perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu, kamu dapat mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan 
kamu secara online melalui SMS. Berikut  saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi. 1. Sebelum 
mengecek saldo, sebagai peserta BPJAMSOSTEK kamu harus mendaftar via SMS dengan 
mengetik:  2. Kirim ke 2757  3. Setelah terdaftar, kamu dapat mengirimkan pesan dengan 
format:  4. Kirim ke 2757  Anda dapat mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara offline 
dengan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun perlu diingat, Anda 
juga dapat mengeceknya secara online tanpa aplikasi lewat SMS. Semoga informasi ini 
bermanfaat! (CHL). 
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Sekarang ini, tidak perlu epot harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk 
mendaftar . Hanya perlu mendaftar secara online dan proses pendaftarannya hanya 
menghabiskan waktu sekitar 5-10 menit saja. Seperti yang kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan 
memang memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dikutip dari 
buku,  Ketenagakerjaan memiliki program-program yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, 
seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan 
Jaminan Pensiun (JP). 

 

CARA DAFTAR ONLINE BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MUDAH DARI RUMAH 

Sekarang ini, tidak perlu epot harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk 
mendaftar . Hanya perlu mendaftar secara online dan proses pendaftarannya hanya 
menghabiskan waktu sekitar 5-10 menit saja. 

Seperti yang kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan memang memberikan banyak manfaat dalam 
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dikutip dari buku,  Ketenagakerjaan memiliki program-
program yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 
Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). 

Apakah kamu tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Simak 
tata caranya di sini!  Sebelum mendaftar secara, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi 
terlebih dahulu, yaitu surat izin usaha dari kelurahan setempat, Salinan KTP masing-masing 
pekerja, Salinan Kartu Keluarga (KK) masing-masing pekerja, dan pas foto warna masing-masing 
pekerja ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar. 

Setelah mengetahui syarat-syarat tersebut, Anda dapat mendaftarkan diri secara online dengan 
mengikuti tata cara berikut: 

Buka laman BPJS Ketenagakerjaan berikut http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 
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Pada pojok kanan atas laman, pilih menu “Daftarkan Saya”. Kemudian, ada tiga pilihan yang 
keluar, pilih “Individu” (pekerja BPU). 

Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi 4 langkah registrasi yaitu Informasi Pekerja, Profil 
Pekerja, Konfirmasi Pendaftaran, dan Pembayaran. 

Apabila kamu telah mengisi semua data yang diperlukan dan registrasi telah selesai, maka proses 
pendaftaran online BPJS Ketenagakerjaan pun selesai. 

Terakhir, kamu hanya perlu membawa dokumen yang diminta ke kantor BPJS Ketenagakerjaan 
terdekat di kota Anda (daftar BPJS Ketenagakerjaan). 

Cara daftar online BPJS Ketenagakerjaan secara online ini dapat menjadi solusi bagi kamu yang 
ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 
tanpa perlu datang ke kantor BPJS terdekat. Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL) 

 

 

 

  



 

195 

 

Judul Lindungi Pekerja, Menaker Minta Perusahaan Terus Berlakukan Prokes 
Ketat 

Nama Media suara.com 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/16/160449/lindungi-pekerja-
menaker-minta-perusahaan-terus-berlakukan-prokes-ketat 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-16 16:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik, 
kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga 
berangsur kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan 
protokol kesehatan, maka kita akan bisa tekan penyebaran atau klister baru di tempat kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran 
komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Perusahaan diminta terus memberlakukan protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja secara 
ketat, demi melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran  Covid-19  di lingkungan kerja. 
Hal ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, sehubungan dengan 
terjadinya lonjakan kasus Covid-19. "Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di 
beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol 
pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat kerjanya," katanya, melalui Siaran Pers Biro 
Humas  Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 
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LINDUNGI PEKERJA, MENAKER MINTA PERUSAHAAN TERUS BERLAKUKAN PROKES 
KETAT 

Perusahaan diminta terus memberlakukan protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja secara 
ketat, demi melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran  Covid-19  di lingkungan kerja. 
Hal ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, sehubungan dengan 
terjadinya lonjakan kasus Covid-19. 

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," katanya, melalui Siaran Pers Biro Humas  Kemnaker, Jakarta, Rabu 
(16/6/2021). 

Ida mengatakan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya 
perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan 
para pekerja di tempat kerja. 

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik, kita harapkan produktivitas usaha akan 
berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata Menaker. 

Ia mengatakan, sejak awal munculnya Covid-19, pihaknya telah mengeluarkan beberapa aturan 
untuk pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya dengan Surat Edaran (SE) Menaker 
Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam 
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Menurut Ida, aturan pencegahan itu sangat penting dan harusnya diterapkan secara ketat di 
tempat kerja, karena membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan perencanaan 
penanggulangan Covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, maka kita akan bisa tekan 
penyebaran atau klister baru di tempat kerja," kata Menaker. 

Ia menambahkan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung 
ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Ia melihat ada 
kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati prokes di tempat kerja, karena ini merupakan 
tanggungjawab kita bersama. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja, peningkatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. 

"Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada 
para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas," jelasnya. 
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Ringkasan 

Anda ingin mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) tapi tidak ingin antri langsung di kantor 
cabang  ? Jangan bingung, Anda tetap bisa mencairkan dana JHT secara online. Seperti yang 
kita ketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan dana pada program JHT melalui 
offline maupun online. 

 

CARA DAFTAR ANTRIAN ONLINE BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN MUDAH 

Anda ingin mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) tapi tidak ingin antri langsung di kantor 
cabang  ? Jangan bingung, Anda tetap bisa mencairkan dana JHT secara online. Seperti yang 
kita ketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan dana pada program JHT melalui 
offline maupun online. 

Dikutip dari buku  (2014: 5), BPJS Ketenagakerjaan memiliki program-program yang 
meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun sebelum kamu mencairkan 
dana JHT, peserta BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. 

Anda dapat mengambil nomor antrian secara  tanpa harus datang ke kantor dengan mengikuti 
tata cara berikut: 

Buka laman antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau klik menu “Antrian Online” pada aplikasi 
BPJSTK untuk mendapatkan nomor antrian. 

Isi data pekerja dan data pekerja tambahan secara lengkap. 

Isi sebab klaim dan dokumen pendukung. 

Pilih tanggal, waktu pengajuan, dan kantor cabang terdekat dengan domisili kamu. 
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Setelah informasi-informasi tersebut sudah kamu lengkapi, kamu akan mendapatkan email 
konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang berupa informasi email kantor cabang, data diri, 
syarat dokumen, formular, dan kode batang/barcode. 

Cara daftar antrian online BPJS Ketenagakerjaan secara online ini dapat menjadi solusi bagi Anda 
yang ingin menarik dana JHT selama masa pandemi COVID-19 tanpa perlu mengantri di 
keramaian. Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL) 
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Salah satu cara Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0802/Ponorogo dalam mencegah dan 
memberantas penyebaran covid-19 di wilayah binaan yaitu dengan memonitor dan memantau 
warga di desa binaan yang pulang kampung dari merantau atau bekerja di luar negeri atau 
Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

BABINSA KODIM 0802/PONOROGO GIAT MONITORING PMI 

Madiun: Salah satu cara Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0802/Ponorogo dalam 
mencegah dan memberantas penyebaran covid-19 di wilayah binaan yaitu dengan memonitor 
dan memantau warga di desa binaan yang pulang kampung dari merantau atau bekerja di luar 
negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Berbagai upaya terus kami lakukan agar pandemi covid-19 segera berakhir. Termasuk 
melakukan monitoring terhadap warga yang baru pulang dari merantau atau kerja dari luar 
negeri, " kata Serka Puguh, anggota Koramil tipe B 0802/09 Balong, Rabu (16/6/2021). 

Dalam melaksanakan monitoring tersebut, pihaknya bekerja sama dan bersinergi dengan unsur 
terkait di wilayahnya. Dengan begitu, jika ditemukan permasalahan terkait pandemi covid-19 
pihaknya mudah untuk melakukan koordinasi untuk mencarikan solusi. 

Ia berharap dengan segala upaya dan kerja keras Satgas Covid-19 serta kerja sama semua 
elemen masyarakat dalam menangani covid-19 bisa segera menghentikan pandemi covid-19 di 
wilayah Ponorogo khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
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Serikat  Buruh  Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), berencana mengadukan Perum  DAMRI  ke Menteri BUMN  
Erick Thohir . Alasannya, DAMRI tidak membayar gaji karyawan 5-8 bulan lamanya, termasuk 
hanya membayar Tunjangan Hari Raya (  THR  ) kepada karyawannya sebesar Rp700 ribu, 
khususnya kepada para sopir. 

 

BURUH NGADU KE ERICK THOHIR, DAMRI TIDAK BAYAR GAJI KARYAWAN 

Jakarta -  Serikat  Buruh  Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), berencana mengadukan Perum  DAMRI  ke 
Menteri BUMN  Erick Thohir . Alasannya, DAMRI tidak membayar gaji karyawan 5-8 bulan 
lamanya, termasuk hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sebesar 
Rp700 ribu, khususnya kepada para sopir. 

Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah mengaku mendapat laporan dari sejumlah sopir 
DAMRI di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa daerah kepada asosiasi. 

Padahal, menurut mereka, THR yang dibayarkan seharusnya sesuai upah bulanan atau 
setidaknya sama dengan upah minimum Bandung, misalnya sekitar Rp3,7 juta per bulan pada 
tahun ini. 

"Beberapa pengemudi DAMRI sampaikan, meski saya tidak bisa sebut tempat dan siapanya 
karena mereka nanti dibredel, tapi mereka sampaikan THR yang dibayar hanya Rp700 ribu. 
Bahkan, ini hampir di semua wilayah di Indonesia di mana THR-nya tidak sesuai ketentuan," 
ungkap Iswan kepada  CNNIndonesia.com, Rabu (16/6). 

Kendati begitu, lanjut Iswan, tidak ada informasi jelas dari manajemen kepada karyawan 
mengapa THR mereka hanya dibayar Rp700 ribu. Perusahaan pun tidak mengungkap kondisi 
keuangan perusahaan kepada karyawan, misal apa memang tengah tertekan dampak pandemi 
covid-19 atau tidak. 
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"Tidak ada kabar apapun, tiba-tiba keluar keputusan, THR yang dibayar cuma Rp700 ribu," 
imbuh dia. 

Atas keluhan ini, Iswan mengatakan serikat buruh akan mengadu ke Erick Thohir. Sebab, 
menurutnya, DAMRI sebagai BUMN sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada 
perusahaan lain dan tentunya merugikan karyawannya. 

"Saat ini, belum ada komunikasi dengan manajemen DAMRI maupun Kementerian BUMN. Tapi 
setelah diungkap ke media ini, kami akan komunikasi. Saya minta Pak Erick Thohir bisa 
memperhatikan kenapa bisa BUMNnya seperti ini, padahal BUMN seharusnya memberi contoh 
ke perusahaan swasta lain, tapi justru seperti ini," ujar Iswan. 

Tak cuma masalah THR, ia mengatakan ada beberapa masalah lain yang juga membebani 
karyawan DAMRI, yaitu perusahaan diam-diam tidak membayar upah pekerja sekitar lima sampai 
delapan bulan. Menurut laporan yang diterimanya, hal ini dilakukan DAMRI secara diam-diam 
tanpa sepengetahuan Kementerian BUMN. 

"Sudah ada beberapa daerah yang tidak bayar upah untuk 5-8 bulan, mengenai di mananya, 
nanti bisa dicek lagi. Ini memang DAMRI agak arogan dan sewenang-wenang. Tapi kalau ada 
pekerja yang menentang, langsung dimutasi, salah satunya ada pekerja di Bandung jadi dimutasi 
ke Merauke karena hal ini," tuturnya. 

Lebih lanjut, kata Iswan, ada pula pekerja DAMRI di beberapa daerah yang upahnya hanya 
dibayar setengahnya saja. Lalu, ada pula pekerja DAMRI yang nasib pesangon dan uang 
pensiunnya tidak jelas. 

Begitu pula dengan status kerja karyawan, di mana masih ada yang kontrak (outsourcing). 
"Padahal menurut aturan, perusahaan transportasi seharusnya sudah tidak boleh lagi pakai 
pekerja kontrak, apalagi ini BUMN, tapi di DAMRI banyak yang pekerja kontrak," ungkapnya. 

Iswan menduga berbagai sengkarut masalah ketenagakerjaan di DAMRI ini mungkin sedikit 
banyak terpengaruh dampak pandemi covid-19. Maklum saja, sektor transportasi menjadi salah 
satu yang paling terpukul akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama 
pandemi. 

Namun, ia tetap menyayangkan bila kondisi tersebut tidak diungkap manajemen DAMRI secara 
transparan kepada pekerja. Selain itu, juga tak dibarengi dengan solusi yang adil kepada pekerja. 

"Ya mungkin nanti alasannya pandemi, tapi seharusnya tidak jadi mengurangi tunjangan dan 
upah pekerja," jelasnya. 

Sementara redaksi telah menghubungi Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin untuk 
meminta tanggapan mengenai tudingan dari serikat buruh. Namun, belum ada tanggapan hingga 
berita ini diturunkan. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri kelapa sawit ini merupakan industri 
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Banyaknya pekerja yang ada dalam industri 
ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik, serta 
harmonis 

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 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, industri sawit banyak menyerap  
tenaga kerja . Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun2019, jumlah petani yang terlibat 
di perkebunan  kelapa sawit  sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42 
juta pekerja. 

 

SEKTOR SAWIT SERAP TENAGA KERJA DALAM JUMLAH SIGNIFIKAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, industri sawit banyak 
menyerap  tenaga kerja . 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun2019, jumlah petani yang terlibat di perkebunan  
kelapa sawit  sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42 juta pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta atau 90,68 persen pekerja di perkebunan sawit besar swasta 
nasional, 321.000 atau 7,26 persen pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91.000 atau 
2,07 persen pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 
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"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. 
Banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI agar 
hubungan industrial terjaga dengan baik, serta harmonis," kata Ida melalui siaran pers, Rabu 
(16/6/2021). 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, Ida mengungkapkan upaya yang perlu dilakukan GAPKI. 

Pertama, meningkatkan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam 
hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

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

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

Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan 
upaya perbaikan dan 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. 

"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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Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (  Kadin  ), Sinta Kamandhani mengatakan 
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (  WNA  ) yang menjadi 
karyawannya dalam program  vaksinasi gotong royong . "Perusahaan kalau punya karyawan 
yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata Sinta di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

 

WNA DAN PERUSAHAAN ASING BOLEH IKUT VAKSINASI GOTONG ROYONG 

Jakarta  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (  Kadin  ), Sinta Kamandhani 
mengatakan perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (  WNA  ) 
yang menjadi karyawannya dalam program  vaksinasi gotong royong . 

"Perusahaan kalau punya karyawan yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata 
Sinta di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Hal itu juga berlaku bagi perusahaan asing di Indonesia. Sinta mempersilakan perusahaan asing 
yang ingin ikut dalam program yang sama. "Perusahaan asing bisa juga daftar buat  vaksinasi 
gotong royong," kata dia. 

Sinta menegaskan, dalam program ini, karyawan tidak dibebankan biaya sepeserpun untuk 
pelaksanaan  vaksinasi gotong royong . Sebab biaya vaksinasi wajib ditanggung perusahaan. 
"Kita sudah clear tidak oleh dibebankan karyawan sama sekali," kata dia. 

Namun bila ada perusahaan yang tetap menarik uang atau melakukan pemotongan gaji 
karyawan untuk vaksinasi gotong royong, bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam hal 
ini Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan. 

Dua lembaga ini siap untuk menerima pengaduan dari masyarakat bila perusahaan melakukan 
penarikan biaya vaksin apapun mekanismenya. 

"Kami sudah konsultasi, mereka (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan) 
siap terima pengaduan kalau ada perusahaan yang ngeyel," kata dia mengakhiri. Reporter: 
Anisyah Al Faqir  Sumber: Merdeka.com. 
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PT Kobexindo Cement, perusahaan semen di Kutai Timur, Kalimantan Timur melakukan 
rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa China. Hal ini membuat banyak pihak 
mempertanyakan kedaulatan Indonesia, Karena harusnya yang diprioritaskan adalah bahasa 
Indonesia, bukan bahasa China sebagai syarat utama. 

 

BAHASA CHINA JADI SYARAT MASUK KERJA MELANGGAR UU 

PT Kobexindo Cement, perusahaan semen di Kutai Timur, Kalimantan Timur melakukan 
rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai bisa bahasa China. Hal ini membuat banyak pihak 
mempertanyakan kedaulatan Indonesia, Karena harusnya yang diprioritaskan adalah bahasa 
Indonesia, bukan bahasa China sebagai syarat utama. 

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin 
mengatakan, masyarakat perlu menyadari penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan 
pemerintahan hingga bisnis sudah  menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang 
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat 
dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan 

Bahasa. 

"Jadi adanya perusahaan yang mensyaratkan bahasa China dibandingkan bahasa Indonesia 
adalah ilegal. Itu hanya modus akal-akalan perusahaan untuk menyingkirkan pekerja pribumi-," 
kata Aminudin  kepada Harian Terbit, Rabu (16/6/2021). 

Aminudin menegaskan, karena tindakan perusahaan semen itu inkonstitusional maka pihak 
terkait harus bertindak, Kemenaker, kepala daerah dan polisi harus memberikan sanksi. 
Sehingga hal serupa tidak berulang lagi. Karena jika hukum negara tidak bisa ditegakkan, maka 
hukum rakyat dikhawatirkan bertindak sendiri-sendiri seperti serbuan suku Dayak ke beberapa 
perusahaan milik China. 

Agenda Tersembunyi 
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Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga mengatakan, adanya 
perusahaan China yang mersyaratkan bahasa China atau Mandarin maka menunjuk-an 
perusahaan tersebut sudah bertingkah diluar kewajaran. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran 
semua pihak. 

"Kekhawatiran sejumlah kalangan soal pemerintah buka keran invetasi Cina semakin terbukti," 
ujarnya. 

Muslim menilai, adanya perusahaan yang mensyaratkan bahasa China untuk pegawainya 
merupakan agenda tersembunyi dibalik investasi China selama ini. 

Muslim pun meminta dengan adanya kasus Bahasa Mandarin di perusahaan semen di Kalimantan 
itu maka sudah saatnya semua investasi China di negeri ini ditinjau kembali. Karena saat ini 
China sudah merongrong kedaulatan bahasa nasional di negeri ini. Oleh karena itu sudah saatnya 
semua elemen bangsa Indonesia harus sadar. 

Penjajahan 

Sebelumnya, anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan juga sempat murka saat 
mengetahui persyaratan perekrutan pegawai PT Kobexindo Cement yang mengharuskan calon 
pegawai bisa bahasa China. Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai 
wujud dari penjajahan gaya baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing 
(TKA). 

"Ini menurut perspektif saya merupakan bagian dari yang dinamakan new imperialism, 
penjajahan gaya baru yang dilakukan dengan berbagai intrik," ucapnya dalam rapat dengar 
pendapat antara DPRD Kutai Timur dan manajemen PT Kobexindo Ce-ment, dikutip dari video 
yang diunggah kanal Youtube STV News pada 11 Juni 2021. 

Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-naker) 
Kutai Timur. Acara itu semestinya dihadiri pihak PT Kobexindo Cement. Namun, pihak 
perusahaan tak mengirimkan perwakilannya dengan alasan pandemi Covid-19 dan minta rapat 
dijadwalkan ulang. 

Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas 
perusahaan. "Oleh karena itu saya betul-betul minta kepada Disnaker agar supaya betul-betul 
memanggil (perusahaan) untuk mengubah pola (perekrutan pegawai)," ucap politisi dari Partai 
Keadilan Sejahtera itu. 

"Silakan. Wajar saja kalau (pegawai di) perusahaan itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, 
bisa bahasa Spanyol, wajar. Tapi tidak boleh dijadikan persyaratan," katanya. 

Agusriansyah mengatakan, jika PT Kobexindo Cement berku-kuh menjadikan kemampuan 
bahasa China sebagai persyaratan, maka dia meminta PDRD Kutai Timur segera mengadakan 
rapat paripurna untuk membentuk tim investigasi. 

"Kita tidak dalam posisi membenci sebuah bahasa. Kita tidak dalam posisi perspektif sebuah ras. 
Ini kita diskusikan soal mekanisme penerimaan tenaga kerja." 

"Harusnya putra-putri terbaik lokal diberi peluang seluas-luasnya untuk diterima (menjadi 
pegawai). Adapun soal kemampuan bahasa sebaiknya diberikan pelatihan setelah diterima, baru 
dilakukan kontrak kerja agartidak terjadi hal-hal demikian," katanya menerangkan. 

Safari 
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Yourpay bersama dengan Chandra Remittance melakukan kolaborasi untuk memberikan layanan 
pengiriman uang kepada para konsumen. 

 

DENGAN KOLABORASI INI, PEKERJA INDONESIA DI HONG KONG MAKIN MUDAH 
KIRIM UANG KE TANAH AIR 

JAKARTA,  - Yourpay bersama dengan Chandra Remittance melakukan kolaborasi untuk 
memberikan layanan pengiriman uang kepada para konsumen. 

Khususnya para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong agar bisa mengirim uang 
ke keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah. 

CEO dan founder Yourpay Christilia Widjaja mengatakan, berkat kerja sama ini akan semakin 
memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan bagi pekerja migran Indonesia di luar 
negeri yang didominasi oleh  domestic worker  dan  low skilled labor . 

Menurut Christilia, pada umumnya para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

"Melalui kerja sama dengan Chandra Remittance ini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong 
bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real time melalui semua cabang Chandra Remittance 
yang tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh 
keluarga di Indonesia melalui layanan kami," jelas Christilia dalam siaran persnya, dikutip 
Kompas.com, Rabu (16/6/2021). 

Ia menambahkan, keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance dibuat karena kedua 
perusahaan sama-sama menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di 
luar negeri dalam mengirimkan uang ke keluarganya. 
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Christilia menilai, Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak dan pemerhati 
komunitas pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. 

"Fokus Yourpay adalah menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa 
melakukan transaksi langsung dan  real time  tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya 
yang rendah hinga 10,5 kali lebih murah dari pilihan layanan serupa," katanya. 

Christilia memastikan semua fitur di Yourpay telah dibangun sebaik mungkin untuk 
mempermudah pekerja migran. 

Sehingga Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran dan seluruh keluarganya agar 
melek literasi finansial. 

Sementara itu, pendiri dari Chandra Remittance, Chandra Wahyudi mengatakan, selama ini 
perusahaannya terus mencari mitra perusahaan finansial dari Indonesia untuk melayani para 
pekerja tersebut. 

"Saya percaya hanya layanan finansial dari Indonesia yang bisa melayani pekerja migran 
Indonesia dengan optimal. Karena itu kerja sama dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga 
dalam berempati memperjuangkan dan memberi yang nilai lebih kepada sesama warga 
Indonesia khususnya komunitas migran," kata Chandra. 

Menurut dia, Yourpay bukanlah produk fintech yang pertama kali menjaring pasar migran 
Indonesia. 

Sebelumnya, beberapa kali fintech dari negara lain telah menjajaki kerjasama dengan Chandra 
Remittance di Hong Kong. 

Namun, baru dengan Yourpay memasuki kerja sama dalam posisi strategis dengan Chandra 
Remittance karena memiliki fokus dan visi yang sama dalam melayani pekerja migran dan 
keluarganya secara khusus. 

"Saya percaya dengan Yourpay karena pendiri dan pemodalannya adalah milik Indonesia, dan 
dalam masa uji coba selama beberapa bulan sebelum finalisasi semuanya berjalan baik dan 
lancar," kata Chandra. 
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Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sinta Kamandhani mengatakan 
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (WNA) yang menjadi 
karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong. "Perusahaan kalau punya karyawan yang 
WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata Sinta di  Jakarta, Rabu (16/6). 

 

KADIN: WNA DAN PERUSAHAAN ASING BOLEH IKUT PROGRAM VAKSINASI 
GOTONG ROYONG 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sinta Kamandhani mengatakan 
perusahaan swasta diperbolehkan mendaftarkan warga negara asing (WNA) yang menjadi 
karyawannya dalam program vaksinasi gotong royong. 

"Perusahaan kalau punya karyawan yang WNA ini bisa daftar di vaksinasi gotong royong," kata 
Sinta di  Jakarta, Rabu (16/6). Hal itu juga berlaku bagi perusahaan asing di Indonesia. Sinta 
mempersilakan perusahaan asing yang ingin ikut dalam program yang sama. "Perusahaan asing 
bisa juga daftar buat vaksinasi gotong royong," kata dia. 

Sinta menegaskan, dalam program ini, karyawan tidak dibebankan biaya sepeserpun untuk 
pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Sebab biaya vaksinasi wajib ditanggung perusahaan. "Kita 
sudah clear tidak oleh dibebankan karyawan sama sekali," kata dia. 

Laporkan ke Kemnaker dan Kemenkes  Namun bila ada perusahaan yang tetap menarik uang 
atau melakukan pemotongan gaji karyawan untuk vaksinasi gotong royong, bisa dilaporkan 
kepada pihak berwenang. Dalam hal ini Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan. 

Dua lembaga ini siap untuk menerima pengaduan dari masyarakat bila perusahaan melakukan 
penarikan biaya vaksin apapun mekanismenya. "Kami sudah konsultasi, mereka (Kementerian 
Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan) siap terima pengaduan kalau ada perusahaan 
yang ngeyel," kata dia mengakhiri. 
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Nelayan di Bandengan Kecamatan Kendal menerima santunan kematian, klaim asuransi dan 
bantuan buudidaya Ikan. Nelayan karena kondisi laut yang tidak bisa di prediksi bisa berakibat 
fatal jika terjadi kecelakaan laut. Sejumlah nelayan mendapatkan jaminan kematian kepada 4 
nelayan yang meninggal dunia dan klaim asuransi untuk 51 nelayan lainnya. Melalui BPJS 
Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal nelayan mendapatkan santunan. 

 

NELAYAN KENDAL TERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BUDIDAYA IKAN 

KENDAL, KRjogja.com  - Nelayan di Bandengan Kecamatan Kendal menerima santunan 
kematian, klaim asuransi dan bantuan buudidaya Ikan. Nelayan karena kondisi laut yang tidak 
bisa di prediksi bisa berakibat fatal jika terjadi kecelakaan laut. Sejumlah nelayan mendapatkan 
jaminan kematian kepada 4 nelayan yang meninggal dunia dan klaim asuransi untuk 51 nelayan 
lainnya. Melalui BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal nelayan mendapatkan santunan. 

Bupati Kendal Dico Ganinduto secara langsung memberikan bantuan Jaminan Kematian peserta 
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal untuk 4 orang nelayan diantaranya Supadi, Musyayaroh, 
Sireng Tarsanah, dan Sri Supriati) senilai masing-masing Rp42 Juta Pembayaran Kalim Asuransi 
Perikanan bagi 51 orang pembudidaya Ikan Kecil se-Kabupaten Kendal sebanyak Rp197.5 juta  
Bantuan berupa Hibah kepada masyarakat atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk KUB Bolo 
Samodro mendapatkan bantuan 3 unit mesin Kapal. KUB Rukun Makmur Mandiri mendapat 
bantuan 600 unit Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan (Bubu Lipat). 

Pemberian bantuan Paket Budidaya Bandeng berupa: Benih Bandeng, Pakan, Pompa Air, Pupuk 
dan persiapan lahan, untuk Pokdakan Beran Windusari, Pokdakan Bina Utama, dan Pokdakan 
Mbiru Jaya masing-masing senilai Rp177,4 Juta. 

Pembayaran Kalim Asuransi Perikanan bagi 51 orang Pembudidaya Ikan Kecil se-Kabupaten 
Kendal sebanyak Rp197,5juta. 

"Bantuan ini merupakan wujud nyata keberpihakan dan kepedulian Pemerintah dan semua pihak 
dalam meningkatkan kualitas para nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil 
tangkap ikan maupun budidaya ikan yang lebih baik,"ujar Dico. (Ung). 
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Para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong, kini bisa mengirim uang ke 
keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah berkat kerja sama strategis antara Yourpay 
dengan Chandra Remittance. Christilia Widjaja, CEO dan  Yourpay, perusahaan rintisan teknologi 
finansial nasional menuturkan kerja sama tersebut akan semakin memantapkan misi 
perusahaannya menyediakan layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang 
didominasi oleh  dan . Menurut Christilia, pada umumnya para pekerja tersebut menerima 
pembayaran secara tunai. 

 

PERMUDAH PEKERJA INDONESIA KIRIM UANG, YOURPAY GANDENG CHANDRA 
REMITTANCE 

Para pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong, kini bisa mengirim uang ke 
keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah berkat kerja sama strategis antara Yourpay 
dengan Chandra Remittance. 

Christilia Widjaja, CEO dan  Yourpay, perusahaan rintisan teknologi finansial nasional 
menuturkan kerja sama tersebut akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan 
layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh  dan . Menurut 
Christilia, pada umumnya para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

"Melalui kerja sama dengan Chandra Remittance ini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong 
bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan  melalui semua cabang Chandra Remittance yang 
tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarga 
di Indonesia melalui layanan kami," jelas Christilia dalam keterangannya, Rabu (16/6). 

Ia menambahkan, keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance dibuat karena kedua 
perusahaan sama-sama menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di 
luar negeri dalam mengirimkan uang ke keluarganya. Christilia menilai Chandra Remittance 
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merupakan salah satu penggerak dan pemerhati komunitas pekerja migran Indonesia yang 
terbesar di koridor migran Hong Kong. 

"Fokus Yourpay adalah menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa 
melakukan transaksi langsung dan  tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya yang 
rendah hingaa 10,5 kali lebih murah dari pilihan layanan serupa," katanya. 

Christilia memastikan semua fitur di Yourpay telah dibangun sebaik mungkin untuk 
mempermudah pekerja migran. Sehingga Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran 
dan seluruh keluarganya agar melek literasi finansial. 

Christilia Widjaja merupakan generasi ketiga dari pebisnis ulung. Christilia merupakan cucu dari 
Mellie Pirieh dan Eka Tjipta Widjaja. "Saya harap inovasi dalam Yourpay dan bisnis yang 
terbangun di dalamnya merupakan sesuatu yang bermakna bagi orang banyak dan berguna bagi 
kemanusiaan. Saya terinspirasi dan belajar dari nenek saya Mellie Pirieh yang memberikan 
contoh bagaimana beliau masih berdedikasi penuh, berkarya karena berempati terhadap sesama 
melalui kegiatan filantrofi yang dilakukannya ketika menderita sakit kanker," tutur Christilia 
Widjaja. 

Lebih lanjut Christilia menuturkan harapannya Yourpay mampu memberdayakan pekerja migran 
yang secara mayoritas merupakan sesama ibu dan sesama perempuan. 

Chandra Remittance sendiri didirikan oleh mantan pekerja migran asal Lombok, Chandra 
Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir 99% Pekerja Migran asal Indonesia untuk 
mengirim penghasilannya ke tanah air. 

Menurut Chandra, selama ini perusahaannya terus mencari mitra perusahaan finansial dari 
Indonesia untuk melayani para pekerja tersebut. "Saya percaya hanya layanan finansial dari 
Indonesia yang bisa melayani pekerja migran Indonesia dengan optimal. Karena itu kerja sama 
dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga dalam berempati memperjuangkan dan memberi 
yang nilai lebih kepada sesama warga Indonesia khususnya komunitas migran," tutur Chandra. 

Menurutnya Yourpay bukanlah produk  yang pertama kali menjaring pasar migran Indonesia. 
Sebelumnya beberapa kali  dari negara lain telah menjajaki kerjasama dengan Chandra 
Remittance di Hong Kong. Tetapi baru dengan Yourpay memasuki kerja sama dalam posisi 
strategis dengan Chandra Remittance. 

"Saya percaya dengan Yourpay karena pendiri dan pemodalannya adalah milik Indonesia; dan 
dalam masa ujicoba selama beberapa bulan sebelum finalisasi semuanya berjalan baik dan 
lancar. Hanya Yourpay yang sejauh ini fokus dan sevisi dengan saya untuk benar-benar secara 
spesifik dan fokus melayani niche market pekerja migran dan keluarganya secara khusus," jelas 
Chandra Wahyudi mengenai kerja sama strategis tersebut. 

Christilia dan Chandra menuturkan kerja sama kedua perusahaan menjadi bentuk dukungan 
terhadap Hari Internasional Remitansi Keluarga atau International Day of Family Remittances 
(IDFR) yang diperingati PBB setiap tanggal 16 Juni. 

Berdasarkan data PBB, IDFR mencatat lebih dari 200 juta pekerja migran mengirim uang ke lebih 
dari 800 juta anggota keluarga setiap tahunnya. Sehingga muncul desakan inisiatif dalam Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration oleh PBB agar penyedia layanan finansial 
internasional bisa mengurangi biaya transfer dan mempermudah inklusi keuangan yang lebih 
besar melalui pengiriman uang. 

Sebagai catatan, laporan Bank Dunia yang dirilis Mei 2021 mengungkapkan terjadinya penurunan 
remitansi seluruh pekerja migran 2020 menjadi US$ 540 miliar dari US$ 548 miliar pada 2019. 
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Penurunan yang hanya sebesar 1,6% di tengah pandemi itu menjadi bukti bahwa di tengah 
kesulitan ekonomi global, para pekerja tidak memangkas kiriman uang kepada keluarga tercinta 
di rumah. 

"Remitansi ini menanggung banyak kebutuhan dasar rumah tangga. Meskipun Covid-19 telah 
menjadi ujian berat, namun nyatanya data remitansi tersebut menjadi bukti pengikat para 
migran dengan keluarga mereka di kampung halaman. Yourpay mengadopsi dan turut 
merayakan hari Internasional Remitansi Keluarga karena memiliki visi untuk fokus melayani 
pengguna dari kalangan pekerja migran beserta keluarganya," pungkas Christilia. 
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Pemerintah memastikan akan menegur perusahaan yang memungut biaya  vaksin covid-19  
skema  gotong royong  dari pekerja. Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti 
Nadia Tarmizi menyebut vaksin gotong royong maupun program pemerintah diberikan secara 
cuma-cuma alias gratis. 

 

PUNGUT BIAYA VAKSIN GOTONG ROYONG, SIAP-SIAP KENA SEMPRIT 

Jakarta -  Pemerintah memastikan akan menegur perusahaan yang memungut biaya  vaksin 
covid-19  skema  gotong royong  dari pekerja. 

Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut vaksin 
gotong royong maupun program pemerintah diberikan secara cuma-cuma alias gratis. 

"Kami kerja sama dengan Kadin dan BUMN terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, 
karena pasti akan ada teguran terkait hal ini (pungutan biaya)," ungkapnya dalam dialog Siap 
Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (16/6). 

Namun, sebelum memberikan teguran, pemerintah akan terlebih dahulu meminta klarifikasi dari 
pihak perusahaan. Ia menuturkan mekanisme ini sudah diatur oleh BUMN maupun Kadin sebagai 
pihak penyelenggara. 

"Tentu sebelum teguran harus ada proses klarifikasi dulu, penjelasan dulu, tidak mungkin kami 
hanya dengarkan dari satu pihak," imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani mengimbau pekerja 
untuk melapor apabila ada perusahaan yang memungut biaya vaksin dalam program vaksinasi 
gotong royong. 

Ia menuturkan pengaduan bisa disampaikan melalui Dinas Kesehatan dan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
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"Jadi, kalau ada perusahaan yang masih ngeyel, masih ada pembebanan ya silakan saja 
dilaporkan. Kami sudah konsultasi dengan Kemenkes, Dinkes, maupun melalui Kemnaker. 
Mereka juga sudah siap menerima pengaduan kalau ada perusahaan yang masih ngeyel mau 
bebankan karyawan untuk bayar vaksin," ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa program vaksinasi gotong royong ini diselenggarakan secara gratis bagi 
pekerja. Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu menanggung biaya vaksin covid-19 
pekerjanya, maka ia menyarankan untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah. 

"Walaupun ini terbuka untuk semua jenis perusahaan baik PMA, PMDN, dan UMKM, namun pada 
akhirnya ini tidak mandatory, tetap semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin gratis 
dari pemerintah. Kalau perusahaan yang saat ini terdampak covid-19 besar tapi tidak memiliki 
kemampuan mengikuti vaksin gotong royong, ya silakan saja ikuti program vaksinasi gratis dari 
pemerintah," terang nya. 

Kementerian Kesehatan sendiri menetapkan harga vaksin gotong royong sebesar Rp321.660 per 
dosis. Sementara tarif maksimal layanannya sebesar Rp117.910 per dosis. Semua biaya vaksin 
gotong royong ditanggung oleh perusahaan. 
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Karyawan Perum  mengaku menerima  Lebaran 2021 jauh di bawah ketentuan yang dikeluarkan 
Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital 
dan Transportasi FSPMI, Iswan Abdullah. Iswan menyatakan bahkan ada karyawan yang hanya 
mendapatkan THR Rp 700 ribu. 

 

PENGAKUAN KARYAWAN PERUM DAMRI: THR HANYA RP 700 RIBU, GAJI 
DITUNGGAK 8 BULAN 

Karyawan Perum  mengaku menerima  Lebaran 2021 jauh di bawah ketentuan yang dikeluarkan 
Menteri Ketenagakerjaan. 

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI, 
Iswan Abdullah. Iswan menyatakan bahkan ada karyawan yang hanya mendapatkan THR Rp 
700 ribu. 

"Damri sampai hari ini belum melaksanakan perintah undang-undang, di mana pihak Damri 
membayarkan tunjangan hari raya yang seharusnya satu bulan upah, ternyata Damri mulai dari 
regional Sumatera, termasuk di Bali, damri hanya membayarkan jauh dari ketentuan 
perundangan terkait upah," kata Iswan dalam virtual conference yang digelar KSPI, Rabu (16/6). 

"Bahkan di Bandung yang jadi pusat Damri, hanya dibayarkan Rp 700 ribu, ini adalah sebuah 
pelanggaran," sambungnya. 

Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengungkapkan masih banyak karyawan yang gajinya jauh 
di bawah ketentuan upah minimum. Menurut Iswan, masalah tersebut tak cuma dialami pekerja 
outsourcing, melainkan juga karyawan tetap. 
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Ia menyayangkan pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh perusahaan BUMN. Oleh karena 
itu dia berharap Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri BUMN berani menegur dan mengawasi 
jajaran direksi BUMN transportasi ini. 

"Barangkali Meneg BUMN dan pemerintah tidak tahu ada pelanggaran hak para pekerja di Damri, 
di mana baik di Jawa dan di daerah, ada perusahaan Damri tak bayarkan upah 5-8 bulan sampai 
saat ini, bisa jadi ini akalan direksi yang tak diketahui pemerintah. kami mohon dilakukan 
pengawasan pengelola manajemen Damri," tuturnya. 

Hampir seluruh pekerja Damri upahnya jauh di bawah upah minimum. Damri harus bisa 
memberikan contoh yang jelas dan tegas, melaksanakan ketentuan perundangan, tidak boleh 
upah para pekerja apalagi perusahaan milik negara jauh di bawah ketentuan. 
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Narasumber 

positive - Christilia Widjaja (Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay) Kini, pekerja migran Indonesia 
di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real time melalui semua cabang 
Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. Dana tersebut bisa diambil dengan 
mudah oleh keluarga di Indonesia melalui layanan kami 

positive - Christilia Widjaja (Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay) Fokus Yourpay adalah 
menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa melakukan transaksi 
langsung dan real time tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya yang rendah hinga 
10,5x lebih murah dari pilihan layanan serupa 

positive - Christilia Widjaja (Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay) Diharapkan, inovasi Yourpay 
dan bisnis yang terbangun di dalamnya merupakan sesuatu yang bermakna bagi orang banyak 
dan berguna bagi kemanusiaan. Selain itu, Yourpay mampu memberdayakan pekerja migran 
yang secara mayoritas merupakan sesama ibu dan perempuan 

positive - Chandra Wahyudi (Pendiri  Chandra Remittance) Saya percaya hanya layanan finansial 
dari Indonesia yang bisa melayani pekerja migran Indonesia dengan optimal. Karena itu, kerja 
sama dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga dalam berempati memperjuangkan dan 
memberi yang nilai lebih kepada sesama warga Indonesia khususnya komunitas migran 

 

Ringkasan 

Yourpay dan Chandra Remittance menjalin kerja sama strategis, kini para pekerja Indonesia 
yang mencari nafkah di Hong Kong, bisa mengirim uang ke keluarganya dengan lebih mudah, 
cepat, dan murah. Christilia Widjaja, CEO & Founder Yourpay mengatakan, dengan adanya kerja 
sama tersebut akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan terbaik 
bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh domestic worker dan low 
skilled labor. Umumnya para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 
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KOLABORASI YOURPAY & CHANDRA REMITTANCE PERMUDAH PEKERJA MIGRAN 
MENGIRIM UANG 

Yourpay dan Chandra Remittance menjalin kerja sama strategis, kini para pekerja Indonesia 
yang mencari nafkah di Hong Kong, bisa mengirim uang ke keluarganya dengan lebih mudah, 
cepat, dan murah. 

Christilia Widjaja, CEO & Founder Yourpay mengatakan, dengan adanya kerja sama tersebut 
akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan terbaik bagi pekerja 
migran Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh domestic worker dan low skilled labor. 
Umumnya para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

“Kini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real 
time melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. Dana 
tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarga di Indonesia melalui layanan kami,” jelas 
Christilia. 

Adapun keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance karena kesamaan akan perhatian 
yang besar terhadap kesulitan para pekerja Indonesia di luar negeri dalam mengirimkan uang 
ke keluarganya. Tak hanya itu, Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak dan 
pemerhati komunitas pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. 

“Fokus Yourpay adalah menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa 
melakukan transaksi langsung dan real time tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya 
yang rendah hinga 10,5x lebih murah dari pilihan layanan serupa,” ujar Christilia Widjaja 
merupakan generasi ketiga dari pebisnis ulung, yakni cucu dari Mellie Pirieh dan Eka Tjipta 
Widjaja. 

Dia pun memastikan semua fitur di Yourpay telah dibangun sebaik mungkin untuk 
mempermudah pekerja migran. Sehingga Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran 
dan seluruh keluarganya agar melek literasi finansial. 

“Diharapkan, inovasi Yourpay dan bisnis yang terbangun di dalamnya merupakan sesuatu yang 
bermakna bagi orang banyak dan berguna bagi kemanusiaan. Selain itu, Yourpay mampu 
memberdayakan pekerja migran yang secara mayoritas merupakan sesama ibu dan perempuan,” 
ungkap dia. 

Seperti diketahui, Chandra Remittance didirikan oleh mantan pekerja migran asal Lombok, 
Chandra Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir 99% Pekerja Migran asal Indonesia untuk 
mengirim penghasilannya ke Tanah Air. Selama ini, perusahaannya terus mencari mitra 
perusahaan finansial dari Indonesia untuk melayani para pekerja tersebut. 

“Saya percaya hanya layanan finansial dari Indonesia yang bisa melayani pekerja migran 
Indonesia dengan optimal. Karena itu, kerja sama dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga 
dalam berempati memperjuangkan dan memberi yang nilai lebih kepada sesama warga 
Indonesia khususnya komunitas migran,” tutur Chandra. 

Dia melanjutkan, kerja sama kedua perusahaan menjadi bentuk dukungan terhadap Hari 
Internasional Remitansi Keluarga atau International Day of Family Remittances (IDFR) yang 
diperingati PBB setiap tanggal 16 Juni. 

 

  



 

221 

 

Judul Permudah PMI Kirim Uang, Yourpay Gandeng Chandra Remittance 

Nama Media suara.com 

Newstrend Kerjasama Yourpay dengan Chandra Remittance 

Halaman/URL https://www.suara.com/tekno/2021/06/16/132304/permudah-pmi-
kirim-uang-yourpay-gandeng-chandra-remittance 

Jurnalis Dythia Novianty 

Tanggal 2021-06-16 13:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Para pekerja migran ndonesia (PMI) yang mencari nafkah di Hong Kong, kini lebih mudah 
mengirim uang ke keluarganya berkat kerja sama strategis antara  Yourpay  dengan Chandra 
Remittance. Christilia Widjaja, CEO dan founder Yourpay, kerja sama tersebut memantapkan 
misi perusahaan dalam menyediakan layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar 
negeri. 

 

PERMUDAH PMI KIRIM UANG, YOURPAY GANDENG CHANDRA REMITTANCE 

Para pekerja migran ndonesia (PMI) yang mencari nafkah di Hong Kong, kini lebih mudah 
mengirim uang ke keluarganya berkat kerja sama strategis antara  Yourpay  dengan Chandra 
Remittance. 

Christilia Widjaja, CEO dan founder Yourpay, kerja sama tersebut memantapkan misi perusahaan 
dalam menyediakan layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. 

Pada umumnya, para pekerja tersebut menerima pembayaran secara tunai. 

"Pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan  real time  
melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong," ujarnya. 

Dia menambahkan, dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarga di Indonesia. 

Menurutnya, keputusan menggandeng Chandra Remittance dibuat karena kedua perusahaan 
menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di luar negeri dalam 
mengirimkan uang ke keluarganya. 

Christilia menilai Chandra Remittance merupakan salah satu penggerak dan pemerhati komunitas 
pekerja migran Indonesia yang terbesar di koridor migran Hong Kong. 
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"Fokus Yourpay adalah menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa 
melakukan transaksi langsung dan real time tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya 
yang rendah hinga 10,5 kali lebih murah dari pilihan layanan serupa," jelasnya. 

Menurut dia, Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran dan seluruh keluarganya agar 
melek literasi finansial. 

Sementara itu, Founder Yourpay, Christilia Widjaja berharap inovasi dalam Yourpay dan bisnis 
yang terbangun didalamnya merupakan sesuatu yang bermakna bagi orang banyak dan berguna 
bagi kemanusiaan. 

"Saya terinspirasi dan belajar dari nenek saya Mellie Pirieh yang memberikan contoh bagaimana 
beliau masih berdedikasi penuh, berkarya karena berempati terhadap sesama melalui kegiatan 
filantrofi yang dilakukannya ketika menderita sakit kanker,” tuturnya. 

Sebenarnya, Yourpay bukanlah produk fintech yang pertama kali menjaring pasar migran 
Indonesia. 

 

 

 

  



 

223 

 

Judul PKS Minta Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA pada Industri Smelter 

Nama Media mnctrijaya.com 

Newstrend Kualifikasi TKA Pada Industri Smelter 

Halaman/URL https://mnctrijaya.com/news/detail/44222/pks-minta-pemerintah-
periksa-kualifikasi-tka-pada-industri-smelter 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-16 13:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Berdasarkan laporan aspirasi dari masyarakat tentang banyaknya tenaga kerja asing (TKA) di 
pertambangan nikel yang ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai, Anggota Komisi VII 
DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah cq. Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan 
pemeriksaan untuk memastikan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. 

 

PKS MINTA PEMERINTAH PERIKSA KUALIFIKASI TKA PADA INDUSTRI SMELTER 

Jakarta - Berdasarkan laporan aspirasi dari masyarakat tentang banyaknya tenaga kerja asing 
(TKA) di pertambangan nikel yang ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai, Anggota 
Komisi VII DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah cq. Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan 
pemeriksaan untuk memastikan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. 

Menurut Mulyanto laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan 
keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena 
perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak. 

"Pemerintah cq. Dirjen Minerba harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri 
smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun 
dokumen keimigrasian yang dibawa," kata Mulyanto saat Rapat Panitia Kerja (panja) Minerba 
Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM; Dirjen ILMATE, Kementerian 
Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa 15/6/2021. 

"Masak TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa 
kunjungan. Kalau ini benar, kan merugikan kita. Pemerintah harus memastikan soal ini agar tidak 
menjadi isu liar di tengah masyarakat," imbuhnya. 

Mulyanto usul kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus 
pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat. 



 

224 

 

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk terus mengevaluasi 
pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda 
(multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan Pemerintah. 

"Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel 
dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. 

Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi 
bahan jadi dengan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat. 

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. 
Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya. Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk 
yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA 
berkualifikasi kasar. Tentu ini akan mengecewakan kita. Ini tidak sesuai dengan harapan," 
tandasnya. 

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah 
jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). 
Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak 
sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi 
hasil fabrikasi siap pakai. 

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. 
Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih 
menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel 
dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah 
jadi menjadi barang jadi. Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang 
harganya tinggi di luar. 

"Karenanya, pemerintah harus dengan sungguh-sungguh mengevaluasi, memperbaiki dan 
meningkatkan program hilirisasi ini," tandas Mulyanto. (Jak). 
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Narasumber 

positive - Darmawan Bintang (Kepala Disnakertrans Sulawesi Selatan) Jadi. Kami juga koordinasi 
kepada kabupaten dan kota untuk kemudian mengawal ke daerah masing-masing 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Jumlahnya itu 
7.300 PMI dari Malaysia. Pasti banyak dari Sulsel meski bukan dominan 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Para pekerja 
migran yang berangkat secara non prosedural tentu riskan mendapatkan masalah. Kita bisa 
menekan, dengan cara pemberangkatan secara legal 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan rencana penjemputan para Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) asal Sulsel yang tengah diupayakan dipulangkan dari Malaysia, Juni hingga Juli 
2021. Kepala Disnakertrans Sulsel, Darmawan Bintang, dalam keterangannya di Makassar, Rabu, 
mengatakan sudah mendengar rencana pemulangan sebanyak 7.300 PMI di Malaysia oleh Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

 

PEMPROV SULAWESI SELATAN SIAPKAN PENJEMPUTAN PEKERJA MIGRAN 

Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan rencana penjemputan para Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) asal Sulsel yang tengah diupayakan dipulangkan dari Malaysia, Juni-Juli 
2021. 

Kepala Disnakertrans Sulsel Darmawan Bintang dalam keterangannya di Makassar, Rabu, 
mengatakan sudah mendengar rencana pemulangan sebanyak 7.300 PMI di Malaysia oleh pusat 
dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 
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"Jadi. Kami juga koordinasi kepada kabupaten dan kota untuk kemudian mengawal ke daerah 
masing-masing," katanya. 

Terkait berapa jumlah pekerja migran asal Sulsel dari 7.300 orang tersebut, ia mengaku belum 
mendapatkan data resmi. 

Namun demikian, Pemprov Sulsel dalam hal ini siap memberikan layanan agar para pekerja yang 
harus dideportasi dari Malaysia. 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan 
pihaknya sudah berkomitmen untuk menjemput para PMI untuk dikembalikan ke daerah masing-
masing dengan selamat. 

"Jumlahnya itu 7.300 PMI dari Malaysia. Pasti banyak dari Sulsel meski bukan dominan," ujarnya. 

"Para pekerja migran yang berangkat secara non prosedural tentu riskan mendapatkan masalah. 
Kita bisa menekan, dengan cara pemberangkatan secara legal," lanjutnya. 
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neutral - Siti Nadia Tarmizi (Juru bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan RI) Laporan 
bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, bisa melalui SP atau bisa melalui LBH atau nanti 
kita bekerja sama dengan KADIN dan BUMN, terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan 
tersebut, karena pasti akan ada teguran terkait hal ini, tapi tentunya sebelum teguran perlu ada 
proses klarifikasi penjelasan dulu 

negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum KADIN) Kalau ada perusahaan yang masih ngeyel 
ya silakan saja dilaporkan, kami kemarin juga sudah konsultasi ke Kemenkes maupun melalui 
Kemenaker bahwa mereka juga siap menerima pengaduan kalau ada perusahaan yang masih 
ngeyel mau membebankan karyawannya untuk bayar vaksinasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Kesehatan  meminta  karyawan  yang merasa dipungut biaya oleh  perusahaan  
untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi gotong royong berani melapor ke 
pihak berwenang. Juru Bicara COVID-19 dari Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan 
pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 pasal 3 ayat 4 tentang 
Pelaksanaan  Vaksinasi Covid-19  dengan tegas menjamin karyawan hingga keluarga dalam 
program Vaksinasi Gotong Royong, tidak dipungut biaya alias gratis. 

 

KEMENKES MINTA KARYAWAN YANG DIPUNGUT UANG BUAT VAKSINASI BERANI 
LAPOR 

Kementerian Kesehatan  meminta  karyawan  yang merasa dipungut biaya oleh  perusahaan  
untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi gotong royong berani melapor ke 
pihak berwenang. 
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Juru Bicara COVID-19 dari Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan pemerintah melalui 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 pasal 3 ayat 4 tentang Pelaksanaan  
Vaksinasi Covid-19  dengan tegas menjamin karyawan hingga keluarga dalam program Vaksinasi 
Gotong Royong, tidak dipungut biaya alias gratis. 

"Laporan bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, bisa melalui SP atau bisa melalui LBH 
atau nanti kita bekerja sama dengan KADIN dan BUMN, terkait apa yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut, karena pasti akan ada teguran terkait hal ini, tapi tentunya sebelum 
teguran perlu ada proses klarifikasi penjelasan dulu," kata Nadia dalam diskusi KPCPEN-FMB9, 
Rabu (16/6/2021). 

Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Kamdani menambahkan, pihaknya siap menindak setiap 
perusahaan yang masih bersikeras menarik sepeser uang pun dari karyawannya untuk 
mendapatkan vaskin. 

"Kalau ada perusahaan yang masih ngeyel ya silakan saja dilaporkan, kami kemarin juga sudah 
konsultasi ke Kemenkes maupun melalui Kemenaker bahwa mereka juga siap menerima 
pengaduan kalau ada perusahaan yang masih ngeyel mau membebankan karyawannya untuk 
bayar vaksinasi," ucap Shinta. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah menetapkan harga pembelian vaksin merek 
Sinopharm melalui PT Bio Farma (Persero) yang akan digunakan untuk  vaksin Gotong Royong  
senilai Rp 321.660 per dosis. Sementara, tarif maksimal layanannya sebesar Rp 117.910 per 
dosis. 

Harga inilah yang harus ditanggung perusahaan jika ingin melaksanakan program Vaksinasi 
Gotong Royong terhadap seluruh karyawannya. 
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Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian (kiri), Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo (tengah) dan Kepala UPT 
BP2MI Jawa Timur Happy Mei Ardeni, saat menyerahkan bantuan Masker Medis, Handsanitizer, 
Multivitamin dan Susu pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani karantina di Asrama 
Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/6/2021). BPJS Ketenagakerjaan atau biasa 
dipanggil BPJamsostek memberikan bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Timur 
yang telah kembali ke tanah air. 

 

BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian (kiri), Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo (tengah) dan Kepala UPT 
BP2MI Jawa Timur Happy Mei Ardeni, saat menyerahkan bantuan Masker Medis, Handsanitizer, 
Multivitamin dan Susu pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani karantina di Asrama 
Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/6/2021). BPJS Ketenagakerjaan atau biasa 
dipanggil BPJamsostek memberikan bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Timur 
yang telah kembali ke tanah air. 

Deny Yusyulian mengatakan, bahwa BPJamsostek terus berkomitmen meningkatkan 
perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu perlindungan jaminan sosial untuk pekerja 
migran indonesia. 

"PMI ini peserta Program BPJamsostek, sehingga kami akan memastikan manfaat 
perlindungannya," katanya. 

Sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19, bahwa 
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan karantina selama 5 
hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang secara khusus 
difasilitasi oleh Negara. 
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"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin 
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan 
hari tuanya di BPJamsostek, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami bayarkan," 
ungkap deny. 

Di Jawa Timur manfaat pembayaran klaim Pekerja Migran Indonesia sampai dengan tanggal 15 
Juni 2021 sebanyak 7 kasus sebesar Rp.224juta, yang terdiri pembayaran Jaminan Kecelakaan 
Kerja sebanyak 5 kasus sebesar Rp.42juta dan Jaminan Kematian 2 kasus sebesar Rp.182juta. 

Sedangkan jumlah peserta aktif Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur sebanyak 52.773 peserta. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu 
Bagijo mengapresiasi langkah BPJamsostek yang memberikan batuan kesehatan tersebut. Ia 
berharap PMI dapat kembali ke kampung halaman masing-masing dengan kondisi sehat dan 
bebas dari Covid-19. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

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

positive - 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, workshop, seminar, dan masih banyak lagi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan RI,  Ida Fauziyah  mengatakan bahwa industri perkebunan kelapa  
sawit  memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja. Menurutnya, penyerapan tenaga 
kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor industri sawit. 

 

WUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SAWIT KONDUSIF, BERIKUT 7 SARAN 
MENAKER 

Menteri Ketenagakerjaan RI,  Ida Fauziyah  mengatakan bahwa industri perkebunan kelapa  
sawit  memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja. 

Menurutnya, penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di 
sektor industri sawit. 
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“Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja,” 
kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021). 

Lebih lanjut dipaparkan Ida, data Kementerian Pertanian pada 2019 mencatat, jumlah petani 
yang terlibat pada industri perkebunan kelapa sawit sebanyak 2.673.810 petani dan jumlah 
tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Jika dirinci, jumlah tersebut terdiri atas 4 juta atau 90,68 persen pekerja di perkebunan sawit 
besar swasta, 321 ribu atau 7,26 persen pekerja di perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu 
atau 2,07 persen pekerja di perkebunan sawit besar swasta asing. 

Oleh karena itu, dikatakan 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. Dalam rangka 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 melalui 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. 

Lebih lanjut dikatakan 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, workshop, 
seminar, dan masih banyak lagi,” ucap Joko. 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jawa Timur memberikan bantuan untuk pekerja migran 
Indonesia Jawa Timur yang telah kembali ke Tanah Air, berupa masker medis, cairan pembersih 
tangan, multivitamin, dan susu. Bantuan diserahkan langsung Deputi Direktur Wilayah 
BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo dan Kepala UPT BP2MI Jawa Timur 
Happy Mei Ardeni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu. 

 

BPJAMSOSTEK JATIM SERAHKAN BANTUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Surabaya - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jawa Timur memberikan bantuan untuk 
pekerja migran Indonesia Jawa Timur yang telah kembali ke Tanah Air, berupa masker medis, 
cairan pembersih tangan, multivitamin, dan susu. 

Bantuan diserahkan langsung Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny 
Yusyulian, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan 
Estu Bagijo dan Kepala UPT BP2MI Jawa Timur Happy Mei Ardeni di Asrama Haji Sukolilo 
Surabaya, Rabu. 

"PMI ini peserta program BPJAMSOSTEK, sehingga kami akan memastikan manfaat 
perlindungannya," kata Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, di 
sela kegiatan. 

Ia mengemukakan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja 
Indonesia (TKI) yaitu perlindungan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia. 

Ia mengatakan, sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi 
COVID-19, bahwa bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan 
karantina selama lima hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang 
secara khusus difasilitasi oleh negara. 
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"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin 
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan 
hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami 
bayarkan," tukasnya. 

Di Jawa Timur, kata dia, manfaat pembayaran klaim pekerja migran Indonesia sampai dengan 
tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 7 kasus sebesar Rp224juta, yang terdiri pembayaran Jaminan 
Kecelakaan Kerja sebanyak 5 kasus sebesar Rp42juta dan Jaminan Kematian 2 kasus sebesar 
Rp182juta. 

"Sedangkan jumlah peserta aktif Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur sebanyak 52.773 
peserta," katanya. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu 
Bagijo mengatakan terima kasih inisiasi bentuk dukungan kepada PMI karena kalau berangkat 
keluar negeri secara resmi maka mendapatkan perlindungan secara resmi juga. 

"Ini yang akan terus kami dorong supaya PMI berangkat dengan resmi dan mendapatkan hak-
hak jaminan sosial mereka selama di luar negeri," ujarnya. (*). 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jawa Timur memberikan bantuan untuk Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) Jawa Timur yang telah kembali ke tanah air berupa masker medis, cairan 
pembersih tangan, multivitamin dan susu. Bantuan diserahkan langsung Deputi Direktur Wilayah 
BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo dan Kepala UPT BP2MI Jawa Timur 
Happy Mei Ardeni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu. 

 

BPJAMSOSTEK JATIM SERAHKAN BANTUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
(PMI) 

Surabaya - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jawa Timur memberikan bantuan untuk 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Timur yang telah kembali ke tanah air berupa masker 
medis, cairan pembersih tangan, multivitamin dan susu. 

Bantuan diserahkan langsung Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny 
Yusyulian, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan 
Estu Bagijo dan Kepala UPT BP2MI Jawa Timur Happy Mei Ardeni di Asrama Haji Sukolilo 
Surabaya, Rabu. 

"PMI ini peserta program BPJAMSOSTEK, sehingga kami akan memastikan manfaat 
perlindungannya," kata Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, di 
sela kegiatan. 

Ia mengemukakan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja 
Indonesia (TKI) yaitu perlindungan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia. 

Ia mengatakan, sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi 
COVID-19, bahwa bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan 
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karantina selama lima hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang 
secara khusus difasilitasi oleh negara. 

"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin 
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan 
hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami 
bayarkan," tukasnya. 

Di Jawa Timur, kata dia, manfaat pembayaran klaim pekerja migran Indonesia sampai dengan 
tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 7 kasus sebesar Rp224juta, yang terdiri pembayaran Jaminan 
Kecelakaan Kerja sebanyak 5 kasus sebesar Rp42juta dan Jaminan Kematian 2 kasus sebesar 
Rp182juta. 

"Sedangkan jumlah peserta aktif Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur sebanyak 52.773 
peserta," katanya. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu 
Bagijo mengatakan terima kasih inisiasi bentuk dukungan kepada PMI karena kalau berangkat 
keluar negeri secara resmi maka mendapatkan perlindungan secara resmi juga. 

"Ini yang akan terus kami dorong supaya PMI berangkat dengan resmi dan mendapatkan hak-
hak jaminan sosial mereka selama di luar negeri," ujarnya. (*). 
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Narasumber 

neutral - Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat) Kita akan berupaya menyelenggarakan Unit 
Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja 
yang mempekerjakan penyandang disabilitas 

neutral - Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat) Mengingat sebagian masyarakat kita merupakan 
penduduk penyandang disabilitas dengan kedifabelan yang berbeda-beda setiap orangnya, 
masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menyadari dengan potensi yang mereka miliki 

neutral - Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat) Jadi masyarakat pada umumnya juga harus 
memahami hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas tersebut. Sehingga kesetaraan 
dan kesempatan kerja itu harus juga diberikan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memberikan kesamaan hak dan kesempatan 
kerja bagi penyandang disabilitas yang ada di daerah itu. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi 
mengatakan saat ini terdapat 5.811 orang penyandang disabilitas yang masih menganggur. 
Untuk yang belum bekerja, Mahyeldi menegaskan akan mencarikan solusi, agar penyandang 
disabilitas mendapatkan hak sebagai tenaga kerja. 

 

GUBERNUR SUMBAR AKAN PERJUANGKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM 
DUNIA KERJA 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memberikan kesamaan hak dan kesempatan 
kerja bagi penyandang disabilitas yang ada di daerah itu. 
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Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan saat ini terdapat 5.811 orang penyandang 
disabilitas yang masih menganggur. Untuk yang belum bekerja, Mahyeldi menegaskan akan 
mencarikan solusi, agar penyandang disabilitas mendapatkan hak sebagai tenaga kerja. 

"Kita akan berupaya menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan 
kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas," 
tegasnya, Rabu 16 Juni 2021. 

Menurut Mahyeldi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, karena mereka juga mampu 
memberikan benefit atau nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan. 

Untuk itu, Pemprov Sumatera Barat berkomitmen agar penyandang disabilitas yang masih belum 
mendapatkan pekerjaan, akan dibantu sehingga hak-hak dari penyandang disabilitas pun bisa 
terpenuhi. 

Dia menyebut bahwa pihaknya selalu menghimbau instansi terkait terutama perusahaan untuk 
menerima para penyandang disabilitas sebagai pekerja. 

Mahyeldi mengakui tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia kerja itu, manusia dituntut untuk 
mampu menguasai dan melaksanakan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Terlebih dengan 
semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat semua orang berusaha lebih 
keras menunjukkan potensi yang dimiliki. 

"Mengingat sebagian masyarakat kita merupakan penduduk penyandang disabilitas dengan 
kedifabelan yang berbeda-beda setiap orangnya, masih banyak penyandang disabilitas yang 
tidak menyadari dengan potensi yang mereka miliki," ujarnya. 

Gubernur menilai negara harus mengakui adanya penyandang disabilitas yang berhak untuk 
mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh, dan dapat dilaksanakan secara 
saksama bersama dengan masyarakat pada umumnya. 

"Jadi masyarakat pada umumnya juga harus memahami hak yang diberikan kepada penyandang 
disabilitas tersebut. Sehingga kesetaraan dan kesempatan kerja itu harus juga diberikan kepada 
tenaga kerja penyandang disabilitas," sebut Mahyeldi. 
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Narasumber 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi 
(SPDT FSPMI)) DAMRI sampai hari ini belum melaksanakan perintah Undang-undang, 
pekerjanya tidak mendapatkan THR yang sesuai karena jauh dari ketentuan. Kalau di daerah 
Bandung atau di beberapa wilayah lain hanya mendapatkan Rp 700 ribu. Ini jelas pelanggaran 

neutral - Iswan Abdullah (Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi 
(SPDT FSPMI)) Bisa jadi direksi menyampaikan kepada pemerintah, mereka telah menyampaikan 
sudah memberikan THR, tapi ternyata tidak 

negative - Iswan Abdullah (Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi 
(SPDT FSPMI)) Yang kami minta adalah barang kali Menteri BUMN Edan pemerintah untuk 
menyelesaikan pengabaian hak-hak para pekerja di Damri. Di mana baik di Jawa dan di daerah 
ada pegawai DAMRI yang upahnya tidak dibayar selama 5-8 bulan 

 

Ringkasan 

Salah satu BUMN transportasi, Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia  atau Perum 
DAMRI disebut memberikan tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan 
pemerintah. Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi (SPDT FSPMI) 
Iswan Abdullah mengungkapkan manajemen DAMRI hanya memberikan THR sebesar Rp 700 
ribu untuk para pegawainya. 

 

PEKERJA PROTES! DAMRI CUMA BAYAR THR RP 700 RIBU 

Salah satu BUMN transportasi, Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia  atau Perum 
DAMRI disebut memberikan tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan 
pemerintah. 
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Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi (SPDT FSPMI) Iswan Abdullah 
mengungkapkan manajemen DAMRI hanya memberikan THR sebesar Rp 700 ribu untuk para 
pegawainya. 

"DAMRI sampai hari ini belum melaksanakan perintah Undang-undang, pekerjanya tidak 
mendapatkan THR yang sesuai karena jauh dari ketentuan. Kalau di daerah Bandung atau di 
beberapa wilayah lain hanya mendapatkan Rp 700 ribu. Ini jelas pelanggaran," kata dia dalam 
konferensi pers, Rabu (16/6/2021). 

Iswan menjelaskan saat ini pihaknya meminta manajemen DAMRI untuk memenuhi ketentuan 
dan tidak menjadikan alasan COVID-19 sebagai cara untuk mengabaikan hak para pekerja. 

"Bisa jadi direksi menyampaikan kepada pemerintah, mereka telah menyampaikan sudah 
memberikan THR, tapi ternyata tidak," jelas dia. 

Menurut Iswan selain THR, DAMRI juga memiliki masalah karena memberikan upah kepada 
pekerja dengan angka di bawah upah minimum. Karena itu DAMRI diminta untuk memberikan 
contoh yang jelas dan tegas karena DAMRI merupakan salah satu perusahaan milik negara. 

"Yang kami minta adalah barang kali Menteri BUMN Edan pemerintah untuk menyelesaikan 
pengabaian hak-hak para pekerja di Damri. Di mana baik di Jawa dan di daerah ada pegawai 
DAMRI yang upahnya tidak dibayar selama 5-8 bulan," jelas dia. 
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negative - Abdul Bais (Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia) Pada Selasa kemarin Direktur Utama API dan HP menginformasikan bahwa PLN 
sudah mendiskusikan permasalahan ini yang akhirnya menginstruksikan vendor-vendor segera 
melakukan pembayaran kekurangan THR paling lambat 18 Juni 2021 

positive - Abdul Bais (Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia) Yang akan dibayarkan sekitar 113 ribu pekerja OS PLN, yang akan mendapat 
pembayaran paling lambat 18 Juni 2021 

negative - Abdul Bais (Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia) Karena ada itikad baik maka aksi kita batalkan. Kedua kita menyampaikan perlu 
segera dibuat PKB sehingga menghindari spontanitas aksi 

 

Ringkasan 

PT PLN (Persero) berjanji bakal melunasi seluruh kekurangan pembayaran THR untuk para 
pekerja outsourcing. Kabar ini disampaikan langsung oleh serikat pekerja yang menaungi buruh 
outsourcing PLN. Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia, Abdul Bais, mengatakan kesepakatan itu dijanjikan usai mereka bertemu dengan 
sejumlah anak usaha PLN yang menaungi pekerja . 

 

PLN JANJI LUNASI THR 113 RIBU PEKERJA OUTSOURCING 

PT PLN (Persero) berjanji bakal melunasi seluruh kekurangan pembayaran THR untuk para 
pekerja outsourcing. Kabar ini disampaikan langsung oleh serikat pekerja yang menaungi buruh 
outsourcing PLN. 
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Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Abdul 
Bais, mengatakan kesepakatan itu dijanjikan usai mereka bertemu dengan sejumlah anak usaha 
PLN yang menaungi pekerja . 

"Pada Selasa kemarin Direktur Utama API dan HP menginformasikan bahwa PLN sudah 
mendiskusikan permasalahan ini yang akhirnya menginstruksikan vendor-vendor segera 
melakukan pembayaran kekurangan THR paling lambat 18 Juni 2021," jelas Abdul Bais dalam 
virtual conference yang digelar KSPI, Rabu (16/6). 

Setidaknya, kata Abdul, ada sebanyak 113 ribu karyawan  PLN yang tercatat sebagai penerima 
sisa pembayaran  dalam waktu dua hari ke depan. Kekurangan THR ini adalah tidak 
dibayarkannya tunjangan delta dan tunjangan kinerja. 

"Yang akan dibayarkan sekitar 113 ribu pekerja OS PLN, yang akan mendapat pembayaran paling 
lambat 18 Juni 2021," sambungnya. 

Langkah yang dipilih PLN ini, menurutnya cukup tepat waktu lantaran bisa membendung rencana 
aksi yang semestinya dilakukan seluruh pekerja hari ini. Aksi demonstrasi di seluruh kantor PLN 
tersebut urung dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas itikad baik perusahaan pelat merah. 

Kendati sudah berkompromi, para pekerja tetap masih memiliki sejumlah tuntutan terkait hak 
mereka sebagai karyawan outsourcing. Terutama mendorong pembuatan perjanjian kerja 
bersama yang lebih mengakomodir hak dan perlindungan bagi pekerja. 

"Karena ada itikad baik maka aksi kita batalkan. Kedua kita menyampaikan perlu segera dibuat 
PKB sehingga menghindari spontanitas aksi," sambung Abdul Bais. 
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Narasumber 

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 

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 
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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. 

 

MUFIDA INGATKAN RIBUAN PMI YANG KEMBALI KE INDONESIA TIDAK MENJADI 
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," ungkap Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 
(15/6/2021). 

Politisi 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. 

Mufida 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," cetus Mufida. 

 

  



 

245 

 

Judul TKW di Saudi Ini Tak Lulus SD, Buka Usaha Katering Raup Omzet Rp 
3,7 M 

Nama Media detik.com 

Newstrend PMI di Arab Saudi 

Halaman/URL https://finance.detik.com/sosok/5607797/tkw-di-saudi-ini-tak-lulus-sd-
buka-usaha-katering-raup-omzet-rp-37-m 

Jurnalis Tim detikcom 

Tanggal 2021-06-16 11:54:00 

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 - Risma (Tenaga Kerja Wanita) Saya masuk ke sini masih kecil, masih belum bisa kerja 
apalagi usaha 

 

Ringkasan 

Tenaga Kerja Wanita (  TKW  ) punya sumbangan besar kepada ekonomi Indonesia. Para wanita 
ini dengan berani pergi ke luar negeri dan menyumbangkan devisa besar ke Indonesia. Ada 
banyak kisah menarik nan inspiratif datang dari TKW. Kali ini, cerita datang dari Risma, TKW 
Arab Saudi yang tak lulus SD tapi mampu raup Rp 3,7 miliar. Kok bisa?  Singkat cerita, Risma 
datang ke Arab Saudi ikut dengan orang tuanya ketika masih kecil. Risma saat itu duduk di kelas 
5 SD dan memilih putus sekolah agar bisa bersama orang tuanya ke Arab Saudi. 

 

TKW DI SAUDI INI TAK LULUS SD, BUKA USAHA KATERING RAUP OMZET RP 3,7 M 

Tenaga Kerja Wanita (  TKW  ) punya sumbangan besar kepada ekonomi Indonesia. Para wanita 
ini dengan berani pergi ke luar negeri dan menyumbangkan devisa besar ke Indonesia. 

Ada banyak kisah menarik nan inspiratif datang dari TKW. Kali ini, cerita datang dari Risma, TKW 
Arab Saudi yang tak lulus SD tapi mampu raup Rp 3,7 miliar. Kok bisa?  Singkat cerita, Risma 
datang ke Arab Saudi ikut dengan orang tuanya ketika masih kecil. Risma saat itu duduk di kelas 
5 SD dan memilih putus sekolah agar bisa bersama orang tuanya ke Arab Saudi. 

"Saya masuk ke sini masih kecil, masih belum bisa kerja apalagi usaha," kata Risma, dikutip Hai 
Bunda dari kanal YouTube Faiz Slamet, Rabu (16/6/2021). 

Risma yang sejak kecil ikut orang tua, kemudian menikah di Arab Saudi dan kini sudah dikaruniai 
tiga anak dan cucu. 
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Bicara tentang usaha miliknya, Risma rupanya sangat terkenal di Kota Mekkah dan Jeddah 
karena ia salah satu pengusaha katering. Semula Risma hanya membuka katering. Namun, sejak 
pandemi, ia membuka usaha baru yakni menjual camilan. 

Usaha Risma tergolong besar, Bunda. Rumah empat lantai ia jadikan sebagai rumah produksi 
katering dan camilan. Produksi camilannya juga terdistribusi secara merata ke semua toko 
Indonesia di Jeddah dan Mekkah. 

Ada 33 jenis camilan yang dijual Risma dan alias permintaan konsumen pun terus meningkat, 
sampai bagian produksi kewalahan. Camilan Risma bisa dibilang camilan kesukaan orang 
Indonesia, seperti keripik sayuran, kacang telur, hingga kue kuping gajah. 

Saat ditanya omzet, Risma tak bisa menjawab dengan pasti lantaran pendapatannya itu enggak 
menentu karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, pendapatan katering Risma katanya cukup 
fantastis. 

Saat puncak musim haji 2019, Risma dan tim pernah mendapatkan pesanan katering untuk 
jamaah haji plus dan meraup Rp 3,7 miliar. Wow!  Wah, inspiratif ya? Risma juga pernah 
bercerita masa kecilnya yang sederhana bersama orang tua. 
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negative - Lelly Theresiawati (Komisi D DPRD Kota Malang Fraksi Partai Gerindra) Apalagi ini 
menyangkut kemanusiaan. Harus ada tindakan dan perlakuan tegas untuk mengusut tuntas 
kasus ini 

negative - Lelly Theresiawati (Komisi D DPRD Kota Malang Fraksi Partai Gerindra) Mereka 
berangkat dengan harapan besar untuk meningkatkan ekonomi meski harus dengan cara 
meninggalkan keluarganya. Saya harap kasus ini diusut tuntas dan memberi perlindungan pada 
para pahlawan devisa negara ini 

 

Ringkasan 

Kasus kaburnya 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Balai Latihan Kerja di Malang 
mendapat sorotan tajam dari Komisi D DPRD Kota Malang. Jika motivasi kabur mereka akibat 
sistem pelatihan yang diduga eksploitatif, legislatif ingin agar ada langkah tegas dari Pemda 
terlibat dalam urusan kemanusiaan ini. Hal ini diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kota Malang 
Fraksi Partai Gerindra, Lelly Theresiawati ikut mengecam jika kasus dugaan eksploitatif ini 
terbukti benar. Jika memang terbukti, tentunya kami ikut mengecam tindakan tersebut. 

 

KOMISI D DPRD KOTA MALANG MINTA PEMKOT SERIUS TANGANI 
KESEJAHTERAAN PMI 

Kasus kaburnya 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Balai Latihan Kerja di Malang 
mendapat sorotan tajam dari Komisi D DPRD Kota Malang. Jika motivasi kabur mereka akibat 
sistem pelatihan yang diduga eksploitatif, legislatif ingin agar ada langkah tegas dari Pemda 
terlibat dalam urusan kemanusiaan ini. 
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Hal ini diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Fraksi Partai Gerindra, Lelly 
Theresiawati ikut mengecam jika kasus dugaan eksploitatif ini terbukti benar. Jika memang 
terbukti, tentunya kami ikut mengecam tindakan tersebut. 

''Apalagi ini menyangkut kemanusiaan. Harus ada tindakan dan perlakuan tegas untuk mengusut 
tuntas kasus ini,'' tegas dia diwawancarai reporter tugumalang.id, Rabu (16/6/2021). 

Hingga saat ini, pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait kebenaran dugaan perlakuan 
tidak baik dari pihak PJTKI. Mulai dari dugaan kekerasan verbal, pelecehan seksual hingga 
kecurangan dalam perjanjian sistem potong gaji selama 8 bulan setelah ditempatkan di luar 
negeri. 

Lelly berharap seluruh pihak berwenang, mulai Pemkota Malang dan juga polisi mengusut tuntas 
kasus ini. Bagaimanapun juga, TKI adalah para pahlawan devisa negara. Jaminan kesejahteraan 
tentu menjadi tanggung jawab bersama. Setiap warga berhak mendapat perlindungan sebagai 
warga negara dengan semestinya. 

Kesejahteraan PMI, telah diatur di Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
PMI. Kenapa harus dibela? Karena selain mengurangi angka pengangguran, juga mampu 
menyumbang devisa negara. 

''Mereka berangkat dengan harapan besar untuk meningkatkan ekonomi meski harus dengan 
cara meninggalkan keluarganya. Saya harap kasus ini diusut tuntas dan memberi perlindungan 
pada para pahlawan devisa negara ini,'' kata anggota dewan dari Dapil Lowokwaru ini. 

Berkaca dari kasus ini, lanjut Lelly bisa menjadi evaluasi bagi Pemda untuk lebih aware terkait 
kesejahteraan TKI. Tentu, dalam hal ini Pemda harus terlibat aktif dalam pengawasan penyaluran 
calon TKI, khususnya terhadap PJTKI di Malang. 
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positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Mendorong 
pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja 

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

positive - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Cipta Kerja itu 
jangan berhenti di relaksasi, tapi juga transformasi ekonomi yang dikerjakan birokrasi melalui 
sektor perpajakan 

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 dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan iklim investasi dalam 
negeri. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan, 
perekonomian bangsa terdongkrak sesuai target yang ditetapkan, sekalipun di tengah pandemi. 
Pertama, kata Bob, kebijakan UU Cipta Kerja akan menambah kualitas ketenagakerjaan dalam 
negeri melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di berbagai sektor industri. Dalam hal ini, 
pemerintah dapat menggandeng perguruan-perguruan tinggi. Ke depannya, tenaga kerja akan 
memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri terkait. 
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UU CIPTA KERJA SEBAGAI SOLUSI PENGHAMBAT INVESTASI 

Jakarta -  Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan iklim investasi 
dalam negeri. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan, 
perekonomian bangsa terdongkrak sesuai target yang ditetapkan, sekalipun di tengah pandemi. 

"Mendorong pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau Undang-Undang Cipta 
Kerja," kata Bob dalam Diskusi Media (Dismed) virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 
Strategi Indonesia Meraih Investor, Senin (14/6). 

Bob menjelaskan, UU Cipta Kerja memberi angin segar bagi investor yang ingin masuk ke 
Indonesia. Aturan itu disebut berpotensi menyelesaikan tiga masalah kronik terkait 
ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang sebelumnya kerap jadi kendala. 

Pertama, kata Bob, kebijakan UU Cipta Kerja akan menambah kualitas ketenagakerjaan dalam 
negeri melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di berbagai sektor industri. Dalam hal ini, 
pemerintah dapat menggandeng perguruan-perguruan tinggi. Ke depannya, tenaga kerja akan 
memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri terkait. 

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

Kedua, UU Cipta Kerja akan mempermudah proses perizinan. Bob menyatakan, hal ini penting 
untuk memperlancar kegiatan pengelolaan perusahaan, terlebih untuk hal-hal yang terkait 
kepentingan publik dan lingkungan. 

Ketiga, UU Cipta Kerja juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait perpajakan melalui 
kepastian hukum bagi para investor dari luar negeri. Dengan begitu, iklim perpajakan yang 
nyaman, aman, dan bebas korupsi dapat dibentuk. 

Bob menegaskan, hal-hal di atas diyakini dapat membawa perekonomian Indonesia lebih baik di 
masa mendatang. 

"Cipta Kerja itu jangan berhenti di relaksasi, tapi juga transformasi ekonomi yang dikerjakan 
birokrasi melalui sektor perpajakan," tuturnya. 

Lebih lanjut Bob berharap, pemerintah bergerak mendorong seluruh pemangku kepentingan 
untuk mengimplementasikan setiap butir perundangan tersebut. Sehingga, UU Cipta Kerja 
memiliki daya tarik terhadap para calon investor. 

"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," kata Bob. 
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positive - Suryo Pratomo (Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo) Belajar sambil bekerja 
bukanlah hal mudah, diperlukan kedisiplinan, motivasi tinggi, serta kemampuan berupaya tidak 
kenal lelah 

positive - Prof. Ojat Darojat (Rektor UT) UT hadir memberikan akses pendidikan tanpa kendala 
uang, waktu, dan teknologi 

 

Ringkasan 

Sebanyak 17 orang pekerja migran Indonesia (PMI) mengikuti Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) 
Universitas Terbuka (UT) Singapura yang dilaksanakan secara daring pada Minggu (13/06/2021). 
Para wisudawan tersebut lulus dari berbagai program studi yaitu program studi Sastra Inggris 
bidang minat Penerjemahan (10 orang), Manajemen (4 orang), Akuntansi (2 orang), dan Ilmu 
Komunikasi (1 orang). Saat ini terdapat 224 mahasiswa UT di Singapura yang tengah menuntut 
ilmu di berbagai program studi yang sebagian besar adalah PMI. 

 

17 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIWISUDA UNIVERSITAS TERBUKA DI 
SINGAPURA 

Sebanyak 17 orang pekerja migran Indonesia (PMI) mengikuti Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) 
Universitas Terbuka (UT) Singapura yang dilaksanakan secara daring pada Minggu (13/06/2021). 

Para wisudawan tersebut lulus dari berbagai program studi yaitu program studi Sastra Inggris 
bidang minat Penerjemahan (10 orang), Manajemen (4 orang), Akuntansi (2 orang), dan Ilmu 
Komunikasi (1 orang). Saat ini terdapat 224 mahasiswa UT di Singapura yang tengah menuntut 
ilmu di berbagai program studi yang sebagian besar adalah PMI. 
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Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya 
kepada 17 PMI wisudawan. “Belajar sambil bekerja bukanlah hal mudah, diperlukan kedisiplinan, 
motivasi tinggi, serta kemampuan berupaya tidak kenal lelah," ujar Dubes Suryo Pratomo. 
Ditekankan pula bahwa wisuda bukanlah merupakan tujuan akhir, namun merupakan titik awal 
untuk melakukan lompatan jauh ke depan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI Prof. Nizam. 
Menurutnya, dibutuhkan determinasi tinggi dan upaya besar untuk terus belajar di tengah 
kesibukan bekerja sehari-hari. Dirjen Dikti juga menyampaikan apresiasi yang besar terhadap 
UT yang telah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia di berbagai negara 
di luar negeri, dengan metode pembelajaran daringnya. 

Rektor UT Prof. Ojat Darojat menyampaikan selama 36 tahun, UT telah berperan aktif 
membangun bangsa melalui akses pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan tagline UT yaitu 
making higher education open to all atau membuat pendidikan tinggi terbuka untuk semua pihak. 

“UT hadir memberikan akses pendidikan tanpa kendala uang, waktu, dan teknologi", ujar Rektor 
UT. 

PMI telah memperlihatkan kekuatan tekad dan komitmen mereka dalam meningkatkan potensi 
dan daya saing mereka dengan bergabung di UT sambil bekerja di Singapura. Hal ini merupakan 
kemauan keras yang harus dapat ditiru dan diikuti oleh warga Indonesia lainnya khususnya WNI 
di Singapura. 

Dalam kesempatan yang sama, Atase Pendidikan RI untuk Singapura menambahkan UT 
berperan besar dalam berkontribusi nyata menciptakan SDM unggulan Indonesia dan memutus 
rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Pada acara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada tiga lulusan terbaik yaitu kepada 
Niken Umaroh, jurusan Sastra Inggris dengan IPK 3,41; Wahidah Istiqomah, jurusan Sastra 
Inggris dengan IPK 3,41; dan Solekha, jurusan Sastra Inggris dengan IPK 3,05. Wahidah 
Istiqomah yang ditunjuk sebagai perwakilan para wisudawan menyampaikan bahwa pengalaman 
selama mengeyam pendidikan di UT mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang kritis, 
percaya diri, dan dapat menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi. 

Acara penyerahan ijazah tersebut juga dihadiri Kepala BP2MI yang diwakili oleh Kepala Pusat 
Pengembangan SDM BP2MI, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri UT, serta 
Koordinator UT Pokja Singapura. 
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Narasumber 

negative - Rahma (Walikota Tanjungpinang) TPPO dengan modus sebagai tenaga kerja dengan 
mempekerjakan orang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dengan imbalan/gaji yang 
tidak sesuai dan tidak layak, misalnya di tempat hiburan malam, atau tempat lainnya yang rawan 
resiko 

 

Ringkasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan melanggar hak azasi manusia, 
tidak manuasiawi dan mengakibatkan orang menderita dan atau tereksploitasi, Rabu 
(16/06/2021). Rahma menyampaikan, kasus TPPO yang ditemukan di Kepulauan Riau dengan 
modus sebagai tenaga kerja dan diketahui korbannya berasal dari luar Kepulauan Riau. Kasus 
TPPO akan dikirim keluar negeri seperti ke negara Malaysia dan transit di wilayah Kepulauan 
Riau. 

 

PEMKO TANJUNGPINANG BENTUK SATGAS TTPO 

Tanjungpinang: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan melanggar hak 
azasi manusia, tidak manuasiawi dan mengakibatkan orang menderita dan atau tereksploitasi, 
Rabu (16/06/2021). 

TPPO merupakan aktifitas indikasi berskala internasional dengan sasaran korban sampai 
ketingkat RT, RW, dan Kelurahan. Hal ini disampaikan Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP 
saat membuka Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, di Aula Sultan 
Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Selasa (15/6). 
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Rahma menyampaikan, kasus TPPO yang ditemukan di Kepulauan Riau dengan modus sebagai 
tenaga kerja dan diketahui korbannya berasal dari luar Kepulauan Riau. Kasus TPPO akan dikirim 
keluar negeri seperti ke negara Malaysia dan transit di wilayah Kepulauan Riau. 

"TPPO dengan modus sebagai tenaga kerja dengan mempekerjakan orang pada tempat-tempat 
yang tidak semestinya dengan imbalan/gaji yang tidak sesuai dan tidak layak, misalnya di tempat 
hiburan malam, atau tempat lainnya yang rawan resiko," ungkapnya. 

Lanjut Rahma, sebagai langkah pencegahan dan penanganan TPPO, Pemerintah Kota 
Tanjungpinang telah melakukan beberapa upaya diantaranya membentuk Tim Gugus Tugas 
Pencegahan TPPO Tingkat Kota, menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan TPPO, 
serta memfasilitasi Rumah Perlindungan Korban pada UPTD PPA di Kota Piring. 

Rahma juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan TPPO tidak hanya diupayakan oleh 
Pemerintah Kota Tanjungpinang melainkan harus dilakukan secara bersama, terpadu dan 
terintegrasi dengan semua pihak dan unsur terkait meliputi Pemerintah Pusat, Provinsi, 
Kabupaten, Kota sampai ketingkat RT dan RW, unsur penegak hukum TNI dan Polri, LSM, Media, 
Dunia Usaha dan Masyarakat. 

Dirinya berharap dengan terbentuknya Tim Gugus Tugas yang diharapkan kedepan semakin 
aktif, dan semua unsur yang tergabung didalamnya dapat lebih memantapkan perannya. serta 
adanya kecenderungan pergeseran TPPO yang tidak lagi dengan modus konvensional tetapi 
telah berkembang dengan modus Online atau Daring, sehingga dapat kita wujudkan 
Tanjungpinang Zero Tindak Pidana Perdagangan Orang.(ar/fa). 
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Ringkasan 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (  ILO  ) periode 2021-2024. Terpilihnya Indonesia berlangsung pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, Senin 14 Juni 2021. 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO 2021-2024 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (  ILO  ) periode 2021-2024. 

Terpilihnya Indonesia berlangsung pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109 yang diadakan secara daring, Senin 14 Juni 2021. 

Melansir laman Setkab, Rabu (16/6/2021), pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 
dukungan dari 230 total suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, 
Australia, dan Pakistan. 

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-  ILO  merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini. 

Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang tercermin dari kerja sama tripartit 
antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. 

Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong program-program ILO yang 
sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-negara di kawasan. 
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Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan  voting  dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. 

 

 

 

  



 

257 

 

Judul Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Reguler Governing Body ILO 

Nama Media investor.id 

Newstrend International Labour Conference (ILC) ke-109 

Halaman/URL https://investor.id/international/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-
reguler-governing-body-ilo 

Jurnalis Novy Lumanauw 

Tanggal 2021-06-16 10:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109, yang diadakan secara daring, pada Senin (14/6/2021). Seperti dilansir laman Sekretariat 
Kabinet, Rabu (16/6/2021), Indonesia memperoleh 210 suara dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

 

INDONESIA TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109, yang diadakan secara daring, pada Senin (14/6/2021). 

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (16/6/2021), Indonesia memperoleh 210 suara 
dari 230 total suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan 
Pakistan. 

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini. Indonesia 
senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang tercermin dari kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Keterpilihan ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

Sebelumnya, Indonesia menempati posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO periode 2014-2017, 
yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara 
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anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
atas 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. 
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Ringkasan 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler  Governing Body  (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109, yang diadakan secara daring, pada Senin (14/6/2021). Seperti dilansir laman Sekretariat 
Kabinet, Rabu (16/6/2021), Indonesia memperoleh 210 suara dari 230 total suara, dan akan 
mewakili kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO 

Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler  Governing Body  (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-
109, yang diadakan secara daring, pada Senin (14/6/2021). 

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (16/6/2021), Indonesia memperoleh 210 suara 
dari 230 total suara, dan akan mewakili kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan 
Pakistan. 

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini. Indonesia 
senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang tercermin dari kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Keterpilihan ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

Sebelumnya, Indonesia menempati posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO periode 2014-2017, 
yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara 
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anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan  voting  dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh pekerja saat ini, agar 
bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari. Salah satu manfaat yang bisara dirasakan adalah 
JKM atau jaminan kematian. Lalu, bagaimana cara mencairkan jaminan kematian ini? Sebelum 
kita membahas cara mencairkannya, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, program 
ini memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris nantinya ketika 
peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif, bukan akibat kecelakaan kerja. 

 

CARA MENCAIRKAN BPJS KETENAGAKERJAAN PESERTA YANG SUDAH MENINGGAL 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh pekerja saat ini, agar 
bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari. Salah satu manfaat yang bisara dirasakan adalah 
JKM atau jaminan kematian. Lalu, bagaimana cara mencairkan jaminan kematian ini? 

Berikut adalah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang sudah meninggal. 

Sebelum kita membahas cara mencairkannya, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan 
(https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/), program ini memberikan manfaat berupa uang tunai 
yang diberikan kepada ahli waris nantinya ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif, 
bukan akibat kecelakaan kerja. 

Manfaat Jaminan Kematian 

Manfaat yang akan diterima oleh ahli waris adalah sebagai berikut : 

Santunan sekaligus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

Santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 

Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
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Total manfaat keseluruhan dari manfaat jaminan kematian adalah sebesar Rp. 42.000.000,- 
(empat puluh dua juta rupiah). 

Manfaat Beasiswa 

Selain itu juga ada santunan beasiswa yang dengan rincian sebagai berikut : 

Diberikan bagi anak peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki 
masa iuran paling singkat tiga tahun. 

Diberikan untuk dua orang anak peserta. 

Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan. 

Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat Pendidikan yaitu : 

TK sampai SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000/orang/tahun selama 8 tahun 

SMP/sederajat sebesar Rp.2.000.000/orang/tahun maksimal 3 tahun. 

SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000/orang/tahun maksimal 3 tahun. 

Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000/orang/tahun maksimal 5 
tahun 

Pengajuan klaim beasiswa akan dilakukan setiap tahun. 

Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat 
dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia 
sekolah. 

Beasiswa berakhir saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. 

Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan 

Untuk mencairkan manfaat dari jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan cara daftarnya adalah 
sebagai berikut : 

Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 
kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti: 

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan 

Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan 

Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku 

Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga) 

Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat 

Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini 
dikuasakan) 

Semoga informasi tentang cara cara mencairkan jaminan kematian peserta BPJS 
Ketenagakerjaan bermanfaat terutama bagi peserta BPJS. (WWN) 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Industri kelapa sawit ini merupakan industri 
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Hubungan industrial yang harmonis itu sangat 
penting 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia pada sektor perkebunan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Lalu, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja 
serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program 
jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan 

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 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (Gapki) memperhatikan beberapa hal mengenai ketenagakerjaan. Hal ini lantaran 
penyerapan tenaga kerja di industri sawit terus mengalami peningkatan. 

 

SERAP BANYAK TENAGA KERJA, MENAKER MINTA GAPKI LAKUKAN INI 

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (Gapki) memperhatikan beberapa hal mengenai ketenagakerjaan lantaran penyerapan 
tenaga kerja di industri sawit terus mengalami peningkatan. 
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"Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. 
Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," katanya dalam keterangan tertulis usai 
bertemu dengan pengurus Gapki, Rabu, 16 Juni 2021. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian 2019, jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit 
sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit 
sebanyak 4,42 juta pekerja. 

Jumlah tersebut terdiri atas empat juta atau sebanyak 90,68 persen pekerja di perkebunan sawit 
besar swasta nasional, 321 ribu atau sebanyak 7,26 persen pekerja perkebunan sawit besar 
negara, dan 91 ribu atau setara 2,07 persen pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. 

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit, Ida menyebutkan ada berbagai upaya yang perlu dilakukan Gapki. Pertama, peningkatan 
pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. 

Lalu kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha dan antara dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja. Ketiga, peningkatan peran 
dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 
terlindungi. 

"Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan," sebutnya. 

Kemudian 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. 

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

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 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. 

(SAW). 
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